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Japán felkészül a keletázsiai
nagy háborúra

mészelesen sikerült néhol
kezdett
sikereket elérniök,
azonban sehol
komolyabb hatalmat
nem tudtak
magukhoz ragadni. Német és olasz
csapatok megkezdték a rend helyreállítását és német
részről
ugy
látják, hogy a rendteremtés rövidesen meghozza eredményét. Egyébként a délolaszországi hadszíntéren
csak helyijellegü
küzdelmek voltak és a harcoknak ez az ellanyliulása arra vezethető vissza, hogy
még mindig tartanak az angolszászok átcsoportosító
hadműveletei
A ke'eti arcvonalon nincs
ujaLb
zetés alatt álló dalmáciai parlizá- emiüesreméltó mozzanat.
A német csapatok tovább folynok, részint a Badoglióhoz
huzó
olasz felkelők gyújtogatva és fosz- tatták visszavonulásukat az u j vétogatva
pusztították a vidékeket, delm! vonalakra, a Szovjet pedig *
ahol ellenállásra találtak.
regi
gyújtópontokon,
különösen
Olaszországban, különösen Isztria Poltava, Roszlavl és Szmolenszk
területén
és Velence környékén térségében folytatta
sikertelen átlángoltak fel ezek a harcok. Ter- 'törési kisérlelét. ( M T I )

A kormány rendkívüli Intézkedéseket hozott a győzelem biztosítása érdekében — Tozso miniszterelnök rádióbeszédben
indokolta meg a szigorú rendszabályok szükségességét
Küszöbön az 5. amerikai és a 8. angol hadsereg középolaszországi offenzívája - Továbbra is Szmolenszk, Roszlavl es P01tava a keleti harcok sarkpontja — Meggyilkoltak Fehérorosz
ország német főbiztosát

Berlin, szeptember 22. A német véderő főparancsnoksága közli:
— Az ellenség a keleti arcvonalon
kedden ismét támadott a következő
súlypontokon: I'oltava, Roszlavl és
Szmolenszk térségében. Nagy erőkkel
intézett áttörési támadásait felfogtuk.
— Az Északi-fok vizein német vadász- és romboló kötelékek fedélzeti
légelhárító ágyúikkal 38 táraadó repülőgép közül 21-et lelőttek.
_
A délolaszorgzági arcvonalon
csak helyi harci cselekmények folytak.
— Szlovén felkelők olasz kommunistákkal és horvát térségbeli bandacsapatokkal Venezia keleti részében,
Isztriában és Szlovéniában Badoglio
árulásának kihasználásával megkísérelték magukhoz, ragadni a hatalmat.
Német csapatok, amelyeket
nemzeti
fasiszta egységek ós az ország lako-

saiból álló önkéntes kötelékek támogattak, megszállták a fontosabb helyeket és forgalmi összeköttetéseket s
most támadják * rabló és támogató
felkelőket.
A Földközi-tenger térségében a
légi fegyvernem ismét eredményesen
támadta az ellenség repülőtereit, menetelő oszlopait és állásait, továbbá
megsemmisített 2, nagy gyorsnaszádot.
— A Tyrreni-tengeren a haditengerészet jármüvei elsüllyesztették a Badoglio-kormánynak az ellenséghez átmenő egyik 14.500 tonnás gőzösét és
ezenkivül megrongáltak egy további
nagy hajót, egy aknarakót és egy másik kisebb hadijármüvet
— Gyors német harci repülőgépek
az elmúlt éjszaka Délangliában egyes
célpontokat lámadtak. Szabad portyázásban az Atlanti-óceán felett lelőttünk egy nagy angol vizirepülőgépet.

Közvetlenül küszöbön áll az 5. amerikai
és a 8, angol hadsereg offenzívája
Zürich, szeptember 22. Az olasz
'•hadszíntérről erkezett jelentése* sze.rint a szembenálló csapatok (elvonulása most már befejeződött és minden
jel arra vall, hogy az 5. amerikai hadsereg és a 8. angol hadsereg általános
offenzívája közvetlenül küszöbön áJI.
Az 5. hadsereg kötelékei különben
fitogtatták Ebolit és Campagnát,
A Salernótól északi irányban előnyomuló amerikai csapatok Avellinóhot. közelednek nyilván azzal a szándékkal, hogy a Nápolyt védő német
csapatokat északkelét felől megkerüljék. K e s s e l r i n g azonban minden
intézkedést megtett, hogy ezt a szándékot meghiúsítsa. Kedden egész nap
kisebb harcok folytak a sorrentói fél-

Merénylet áldozata lett
Kube fehéroroszországi főbiztos
Berlin, szeptember 22. Az Inteiiní jelenti: Minszki jelentés szerint W i l h e l m K u b e , Fehéroroszország főbiztosa a szerdára virradó
éjszaka merénylet áldozata lett.
Berlini
politikai körökben
a
Kube főmegbizott elleni merénylettel kapcsolatban rámutatnak arra,

Rendkívüli

hogy Kube főmegbizott és a fehérorosz nép között a viszony minden
tekintetben bizalmas volt. Éppen
ezek a néphez való kitűnő viszony
izgatta a
Kreml
urail.
Ezért
kellett Kube főmegbizotlat
félreállítani az útból. A gyilkoságot bolsevista ügynökök követték el. ( M T I )

háborús intézkedések

Japánban

Tokió, szeptember 22. A Német TI aa ország más területén helyeznek el.
szigetnél, ahol az amerikai csapatok
jelenti:
A kormány tájékoztató hiva-'Ezenkívül kiépítik a szárazföldi éa
a Littari-hegység több magaslati pontját megszállták. A legutóbbi jelenté- fala szerdán részletes tájékoztatást tengeri szállítás rendszerét is. Az <>regyszerűsítése
sek szerint Montgomery megérkezett nyújtott arról a szároos intézkedésről, szág apparátusának
céljából
tervbevették,
hogy
a helyi
amelyet
a
kormány
keddi
ülésén
a
haClark amerikai parancsnok tábori főhadiszállására, hosszabb tanácskozást zai arc-vonal további erösitésére ha- közigazgatási hatóságokra oly feladafolytatott vele, majd visszatért a 8. tároztak el. Ebből kitűnik, hogy az tokat ruháznak, amelyeket eddig közhadsereg főhadiszállására. Nápoly te- «™ Z »S valamennyi erejét latbavetik a ponti helyeken intéztek. "Végül a tisztlől nagy robbanásokat és tüzeket • fi- lőszer- es repülőgeptermetés lehető viselői kart csökkentik. Elhatároztak
továbbá, hogy munkateljesítményekre
gyelte* meg.
A szövetségesek légi-1 legsúlyosabb fokozásár^. A hazai föld
nagyobb mértékben vesznek igénybe
védelmét
erősen
megnövelik
és
elsőrajai a legnagyobb mértékben fokoz-.
zák tevékenységüket s főképp a Ná- sorban a légelhá ritást építik ki. A lég- nőket. Az eddigi korhatárt túlhaladó
polyhoz vezető utakat és a közeli vas- védelmet főleg a hadifontoSságu gyá- személteket is besorozzák a munka
utvonalakat és álioraásoat bombáz- rak és bányák területén fokozzák. Szá- ütemébe. A kormány elhatározta már
zák. Kedden este a légi haderő tevé- mos közigazgatási intézményt, amely- az elosztási rend egyszerűsítését is.
(MII).
kenysége már olyan erős volt, hogy nél nem fontos, hogy székhelye Tokióebből is az általános támadás hama- ban, illetve más nagyvárosban legyen,
ros megindulását a következtetnek.

Francia csapatok elfoglalták Korzika
nyugati felét

Tozso a háború megnyerése érdekében
hozott drasztikus intézkedésekről

lérdrekényszeritsék.
Tokió, szeptember 22. A Német birodalmat
TI jelenti: T o z s o miniszterelnök Ennek folytán súlyos harcok vanszerdán tartott rádióbeszédében ki- nak folyamaiban és további harcok
jelentette, hogy a kormány álfa a várhatók. A j a p á n nép részére élhazai arcvonal és az ország nemzeti éi kezelt az ideje, hogy az élet vaa
háborús struktúrájának erősítésére lamennyi terén beleélje magát
határozott
mélyreható intézkedé- háborúba és megerősítse elszántságé knél egyetlen oélt tartanak szem gát és erejét a háború további folyelőtt, nevezetesen a háború nieg- i tatásához és a győzelem eléréséhez,
nyerését Az általános helyzet ko- } A helyzet folytán a kormány kényroolv és fejlődése olyan pontra ju- telen volt mélyreható intézkedésektót, amely az eddigi erőfeszítéseket hez nyúlni és nzok-tt azonnal átmég fokozni kívánja. Meggyőződött vinni a gyakorlati éielbe, igy elsőarról, hogy a győzelembe vetelt hit sorban azért, hogy a legfőbb katoállamvezetés
nem elegendő. Az angolok és ame- nai hatóságok és az
között
a
legszorosabb
együttműköBerlin, szeptember 22. Az elmúlt . r á n és felkelő harcok fellángolása rikaiak tekintet nélkül nagy vesz24 órában főmomentumként a dal-térdemel nagyobb figyelmet Mind- teségeikre, u j a b b és ujabb támadá- dés legyen.
Másodszor az ország
belsejébe*^
máeiai és északolaszországi oarti- két területen részint a szovjet ve- sokat kísérelnek meg, bogy a japán
Afgir, szeptember 22. Az algiri rádió ismertette a francia főhadiszállás
hivatalos közleményét. Eszerint Korzika egesz nyugati felét a francia csapatok már cltoglalták. \ csapatok
most Bonifacio és Forte Veccbio felé
nyomulnak előre. A hivatalos közlemény G i r a u d tábornok irta alá.
Dumlon, szeptember 22. A londoni
lapok jelentése szerint Korzika szigeten heves barc folyik a német csapatok, korzikai szabadcsapatok és fran-

cia rohnmosztagok között. Azi hiszik,
hogy a német csapatok, amelyek az
elmúlt héten kiürítették
Szardiniát,
Korzika délkeleti csücskén szálltak
partra.
Algír, szeptember 22. A Budapesti
Tudósító jelenti: A francia felszabadítás! bi/.ottíág közli, hogy Korzika szigetén a vichyi kormány által hozott
valamennyi törvényt hatályon kivüi
helyezik és » szigetre nj prefektust
neveznek ki. (MTI)

A dalmáciai és északolaszországi
partizánharcok

t f s z í n l K a r d arcvorulaf
kell te- értéssel t á m o g S R a az államvezetés
remteni, amely m i n t a
hadviselet fáradozásait, a m i k o r drasztikus invégrehajtására
látja
n itiogttlója m i n d e n tekintetbe biz- tézkedések
A végső győzetosítja a végső győzMmct, harmad- magát indíttatva.
és
ik or gyors és cselekvő diplomáciai lem tekintetében nincs kétség
intézkedéseket tesznek. Tervijével -! eljön az a nap, a m i k o r Nagy keletterületén biztotek olyan intézkedéseket, amelyek áZtlla valamennyi
biztosítják a haditermelést,
főleg sítva lesz a béke és a rend.
pedig a lőszer cs •ípátőgéplcrmelé*
Európával foglalkozva kijelentetfokozását.
te- Tozso: Németország és a többi
Tozso miniszterelnök
ezután is- szövetséges ország, amely J a p á n n a l
mertette azokat a háborús intézke- vállvetve
harcól, fényes
katonai
déseket, amelyet a kabinet legutób- győzelmeket m u t a t h a t tel.
Végül
bi fiiésért határozták el. A háború üdvözölte az európai szövetségesefordulópontján a k o r m á n y elvárja, ket és kijelentette, hogy szilárdan
hogy a lakosság a legnagyobb meg- hisz á végső győzelemben. ( M T I )

Ecíen nyilatkozata a spanyolban }ol viszonyról
Stockholm, szeptember 22. E d e n
külügyminiszterhez
az
alsóház
szerdai ülésén több kérdést intéztek a spanyol—angol kapcsolatok.
Sir Sámuel
I l o a r e és F r a n c o
tábornok találkozása, az orosz arcvonalon küzdő kék hadosztály és a
tangeri helyzet ügyében.
Eden kijelentette, Hoare felhívta
Franco tábornok' figeylmét a brit
k o r m á n y panaszaira, amelyeket a
londoni k o r m á n y időnként Madrid
tudomására
hozott a brit érdekek
rovásara tett
megkülömböztctésck
miatt. Noha néhány panaszt orvosoltak, iloare figyelmébe ajánlotta
Spanyolországnak, hogy meg mindig fennáll n é h á n y rendezetlen kérdés Franco tábornok urna kijelentésével kapcsolatban, hogy" Spanyolország teljesen egyenlő bánásm ó d b a n rcszcsil m i n d e n hadviselő
felet.

nának arra, hogy a spanyol kikötőket német
tengeralattjárók rendelkezésére bocsátották volna.
Egy képviselő kérdésére, milyen
választ adott Franco és h a a válasz
kedvezőtlen volt, milyen
intézkedések váltak
szükségessé — liden
azt mondotta, hogy a helyzet közeli
javulása várható. ( M T I )

A kék hadosztállyal kapcsolathun
a® angol kormány
figyelmeztette
Francot, hogy a m i g e csapatok a
Szovjetunió területén maradnak, ez
a tény komoly akadálya
angol—
spanyol szívélyes
kapcsolatok kifejlődésének.
Végül
kijelentette,
nincsenek olyan értesülései,
amelyek bizonyítékokat
szolgáltathat-

Z ü r i c h , szeptember 22.
Moszkvából jelentik: Dr.
tiarpett
yorki
érsek a moszkvai Jelekov székesegyházban Kisasszony n a p j á n résztvett az ünnepélyes istentiszteleten
A. misét Sergius
palriarcha mondotta vörös ornátusban.
A hivők
zsúfolásig
megtöltötték a templomok ( M T I )

Repülőtámadás Velence ellen
Lisszabon, szeptember 22. Kairóbot
jelentik: A szövetségesek
közclkeleti
főhadiszállásának hivatalos közleménye szerint Velence ellen légitámadást
hajtottak végre. A bombák levetését
hatalmas robbanások Követték. A ma
gas füstoszlopok miatt az eredményt
nem lehetett megfigyelni. (MTI)

A yorki érsek a moszkvai
kisasszonynapi misén

A szei vezeti munkásság beadvánva
a villamosjáratok és a jegyárak
rendezésével kapcsolatban
(A Delmagyarorsaág munkatársaiul)
Via tartják a városházán azt az ertekezletei, amelyet a villamos jegy aruk
M u uj villamos menetrend ellen le)
felmerült panaszuk ügyében hívtak
őMziv Szerdán rtei elölt a
viliamospanaszokkat kapcsolatban •
szegedi
szakszervezeti bizottság beadványt intézett a polgármesterhez.
A szervezett munkásság beadvanya igy szól:
•Mello»ugo« Polgármester url A
Közöli .Vaspálya Rt. részéről végrehajtott viiiamosjaratrendczés
városszerte elégedetlenséget váltott ki. Az
elégedetlenség főoka a szakaszjegyen
időbeli korlátozása és a szakaszhatárok rögzítése.
A szakaszjegyek időbeli korlátozást* nemcsak a munkásságot hanem a
tisztviselői
réteget is
érzékenyen
érinti s minthogy november 3-án az
iskolai szünet is véget ér, a tanulói!
juság is szenvedő részese lesz a villamosvasút tarifapolitikájának.
Reggel 5-től 8-ig és csle 5-töl 9-ig éppen
azok nem juthatnak
szakaszjegyhez,
akik munkába, hivatalba cs iskoláim
menne*, este pedig azok, akik a munkából mennek haza. Minthogy
ludo
másunk van arról, hogy Méltóságod
csütörtökre a
felmerült' panaszok
miatt az érdekelteket egybehívta, előterjesztjük azokat a
javaslatainkat,
amelyeknek jogossága kézenlekvő.
1. A azakaszjfgyek kiadásúnak tilalmát szüntessék meg, de töként a
reggeli érákban.

2. A , szakaszhatárok
rögzítését
szüntessék meg, mert az tituzokozuuség erdekei ellen van, hogy például a
Suaiogyittlcp—Vagolnd
vonalán, na
i alaki felszáll a felső Uszupar ti kitérőnél, a szukanzh'itar az Anna-forrás,
de ha valaki a Takaréktár-utcáéul
száll fel és szakaszjegyet vált, ugyancsak az Auna forrásnál keR ieszatia.
n ia.
3. A havibérletet minden hónapban
rieg kell újítani. tekintet nélkül arra
hogy a bérlő a bérletnyujtotta utazást
kiinerjtette-e vagy sem. Javaslatunk
ebben a kérdésben a következő: a bérleti kártya helyett a
villamosvasút
blokkültetet adjon ki, a blokkfiizctból
a. kalauz utazáskor kitépi a szelvényt
» azt lyukasztással érvényteleníti.
4. A villamostársaság az utazóközönség számara adjon ki füzet alakjában részletes tájékoztatót, hogy módja
legyen a közönségnek azokról a kedvezményekről tudomást szerezni, amelyet a villamosvasút nyújt.
Amikor a fenti javaslatainkat előterjesztjük, arra kérjük Méltóságodat,
tiogy azoknak közérdekűségét tegye
magáévá s annak elfogadtatását bizto
litsa.*
A beadványt D á n i János elnök
éé P a p d i György titkár irtákt alá.
A mai
értekezleten
valószínűleg
tárgyalás alá kerülnek a szakszervezeti bizottság javaslatai, amelyek alkalmasak a vilíauiDspanaszQk megszüntetésére.

Tizenötévi f e g y h á z r a itélfék
a családirtó Bera Mihályt
(A Délmagyarország munkatársától)
Sátrda reggel í) órakor folytatta a
szegődi
törvényszék
Molnar-tauácsa
Bera Mihálynak, a csaludiifó ujszegedi suhancnak bünÜgyoMn á fötáigyulást. Minthogy tóbb megilletett tanú nem jelent meg, a bűnügyi vizsgálat során tett tanuvallomasaikat ismertették.
A felolvasott vallomások
között Megyeri Rozál tanyai asszony
a bűncselekményből származó éksz.erekkel kapcsolatban szolgáltatott adatokat.
Ezután a meggyilkolt Beráék lakásán, valamint V a r g a Anna ujszegedi
füszeresnö üzletében tartott helyszint
szemlék! öl felvett jegyzőkönyveket és
az Országos Igazságügyi Elmegyógyintézet igazgatójának jelentését Bera
Mihály megfigyeléséről. Eszerint Bera
állapotát erősen fulozni
igyekszik.
Tettét azzal motiválja, hogy szülei KI
akarták tagadni fivérével együtt és
egyedüli örökösükké a leánytest vérüket akarták megtenni. Megállapítja az
orvosi Leszámoló, hogy Bera mindent
megért, mások beszélgetését figyelemmel tudja kisérni. az elbeszélt adomákra jöiziien nevet, ha munkára fogják,
szorgalmas. Sem a jelentés kiadásakor, sem a tett elkövetésekor nem
szenvedett kóros elmezavarban.
S a s t i n Lajos njszegedi iparostanoncot hallgatta ki ezután a törvényszék. Elmondotta, hogy a gyilkosság
előtt két évvel már ismerte a Bera
fiukat. akikkel vizhordás közben az
Artézi kútnál szokott összetalálzoznl
A két fiu mindig rémtetteket mesélt
nekik és verekedéseikkel, mirrt hőslettükkel dicsekedtek el. Tud róla, hogy
mindig pony va regényehet olvastak, a
•Tarka regények* füzeteit látta náluk
Egy alkalommal járt a házuk' 'I ts.
ekkor a két fiu megmutog !ta neki
azokat
a
különféle
lőteg .ereket
amiket ccskásoknál vettek és i" • •
maguk megjavítottak. Azt
mondták,
hogy Rózsa Sándor bandáját akarjai,
megalakítani és felszólították
is álljon közéjük, majd meg iiye-.-.*;
ték, hogy ha elárulja őket, agyon ló
vik őt is. Alig kerültek ki a iskola
bot, máris nőkkel barátkoztak
a <
getben tanyáztak naphosszat, falták a
ponyvafiizeteket és kikezdték az arra
haladó nőkkel.
A bizonyítási eljárás
befejezése
után dr. M e c s é r József
királyi
ügyész tartotta meg vádbeszédét. A
vádlott _ úgymond az ügyész — minden felvilágosítást megtagad arra nézve, hogy kit ölt meg, a gyilkolás tényét azonban beismeri. Hivatkozik a
töi vényszéki orvosszakértő
véleményére, amely szerint az
emlékeiéthiány vsak a sebesülés körülményeire
vonatkozólag állhat fenn. A főtárgyaláson a vádlott
konok
ballgatasba
buikolozott, igy csupán a
vizsgálat
során tett vallomásait lehetne figyelembe venni, ezek azonban eltérőek és
egymásnak ellentmondanak. A helysZiui szemléről felvett
jegyzőkönyv
valószínűsíti azt a feltevést, íiogy Bera Atihály anyját és bugát ölte meg,
mig Jenő, akit a földi igazságszolgái
tatás oiár nem vonhat felelössegre
borzalmas tettéért, a másik szobában
alvó apjával végzett. Az előre megfontolt szándék kétségtelen, mert a
családirtást Mihály Jenő öccsével be
szélte meg, Sastin tanúvallomása
is
bizonyság arra, hogy már régebben
készültek szüleikkel való leszámolásra, fegyvereket szereztek be, azokat
használható állapotba helyezték, töltényeket gyártottak és a gyilkosságot is
tervszerűen hajtották végre.
Varga Anna esetében is megállapiható az előre megfontoltság, nem
különben a rendőrökkel való szembeszállás alkalmával is, mert fegyverek
és töltények felhalmozásával készültek a rendőrökkel való ellenállásra.
Tornyai rendőrt súlyosan megsebesítették és csak a véletlenen mult, bogy
nem tett lövöldözésüknek több halálos
áldozata
, Y
A vádat kétrendbeli gyilkosság
büntette, egv rendbeli rablás büntette

egy rendbeli gyilkosság bűntettének ki
sérlete és egyrendbeli, több emberen
elkövetett szándékos emberölés bün
teltének kísérlete elmén emrti. A vádlott teljesen aszociális, amorális lény
a társadalom szemetje, akinek csak az
a szerencséje, hogy tettének etköve.
tésekor egy hónap még hiányzott a huszadik életévének betöltéséből. Kiért
nem büntethető halállal, de kéri, bogy
a törvény teljes szigorával
torolja
mrc a többrendbeli gaztettet és a kimérhető legmagasabb büntetéssel, 15
évi fegyházzal kéri sújtani. A bánjeixént lefoglalt fegyvereken kéri az Országos Bűnügyi Muzeumnak
megküldeni.
Dr. F e h é r Kálmán védő kérje a
főtárgyalás ujabb elnapolását, mert
reménv van rá. hogy a vádlott, .állapota későbbi javulása 'következtében Abba a helyzetbe kerülhet, hogy képe*
lesz legelemibb jogát, a szabad védekezést gyakorolni.
A védő szerint envhitő körülmény
büntetlen elélete, súlyos betegsége
tőle telhető beismerése, fiatalsága,
müveleilrnsésr és az, hogy a eselekménv elkövetése óta már hosszú idő
telt el Kéri a törvényszéket, bogy
méltánvolia
a vádlott szerencsétlen
helyzetét és az1 a körülményt, hogy
az alaesonv szellemi képességű fiatalembert a ponyvaregények sodorták" »
bűnbe
A tanácselnök nz utolsó szó fogán
még egyszer megkérdezte a vádlottat,
hogv kíván-e valami! felhozni a védelmére. v a í v hailandó-e vallomást
térni, de esek egyfiirvfi hümmögés *
válasz. A törvényszék ezután Ítélethozatalra vonult vissza és közel háromnegvedórás tanácskozás Után kihirdette nz ítéletet dr * » o l n á r !*•ván tanácselnök. A törvérrvszék bűnösnek mondotta kl Bera Mihályt a
vád
szerint minősített
kétrendbeli
gvllk'osság bűntettében,
eevrendbell
rablás bűntettében, egvrerutaelf gyflbűntettét** kísérletében és
több emberen elkövetett szándékos
emberölés bűntettének kísérletében és
.•zért összbüntetésképpen IS évi 1>gyM»,*f szabott kí rá. büntetéséből
a
vizsreáMi fogsággal két évet kitőltőtt•írV vett
Az. ítéletben az I W é s z és a VSdlotf
mermmgodott. a védő fetfolvamodásf
iplentett he

Vérady képviselő
Szőreg díszpolgára
Szóreg, szeptember
22.
Szórej
község képviselőtestülete vitéz V á r a d y László országgyűlési képviselőt díszpolgárává választotta hálából azért a nagy segítségért, a m i lyet V á r a d y László m i n t a felsőtolontáli ármentesitő társulat elnöke
az clniult évben egyesek és a közvagyon megmentése teréoi nyújtott
(MTI)
'

Morsholl bejelentés®
a küszöbön álló európai
és ázsiai invázióról
Lisszabon, szeptember 22. Newyorkbol jelenti az angol hírszolgálat;
M a r s h a l l tábornok, az amerikai
vezérkar főnöke a nebraskai Oraahában kijelentette, hogy küszöbön áll •
hatalma* Offenzíva Ázsia ás Európa
elten, amelybe Amerika telje* erejét
beleveti. Most végre annyira vagyunk
— mondotta —, bogy a tengereken át
megtámadhatjuk az ellenséget, mégpedig olyan erővel, amely — reméljük
hamarosan véget vet ennek a háborúnak. (MTI)
Ziirtch, szeptember 22. Washingtoni
jelentés szerint kongresszusi körökben
azt gondolják, hogy Marshall amerikai vezérkari főnökőt nevezik ki »
világon bárhol levő valamennyi angol-amerikai haderő főparancsnokává).
Székhete, Loodón lesz. (MTÖ

A szegedi egyetem fogi kara
január 1-én megnyilik

Fröhlfch Pál prorektor bejelentése a Horthy Miklós-tudományegyetem tanévnyitó ülésén — Kramár Jenő rektor a csecsemővédelem intenzivebbé tételét sürgette székfoglaló beszédében
(A Délmagyarország munkatársá- krisztusi lelkületű, nagytudásu főtól) A szokásos ünnepiességgel nyi- pásztor emlékét. A lelépő rektor ja
totta
meg u j tanévét
szerdán a vaslalára az ünneplő közönség felHorthy
Miklós-tudományegyetem. állva, egyperces némasággal
adó'Az ünnepi évnyitó ülésen megje- zott Giattfelder Gyula érsek, Csanálentek az egyházi, katonai cs pol- di püspök emlékének.
gári hatóságok
képviselői, élükön
Fröhlich Pál
prorektor
ezután
dr. P á l f y József polgármesterrel, igy folytatta megnyitó beszédét:
dr. R a s k ó Sándor püspöki hely— A világtörténelem legtragikunőkkel, D c p o 1 d Miklós vezérőr- sabb és legvéresebb
küzdelmének
naggyal, aki a hadtestparancsnokot tombolása közben pergett le elmúlt
képviselte és a társadalmi élet szá- tanévünk, amelyre most visszalcmos vezetőjével. A közoktatásügyi 1-intünk. És á m b á r ebben a harckurmányzatot
P a p p-S z i ] á g y i ban, melybe a magyarság akaratán
lígon miniszteri osztálytanácsos, a kivül belesodródott, nemzetünknek
társegyetemeket; B u z a László ko- is meg kellett hoznia a maga súlyos
lozsvári rektor, M a u r i t z Béla, a
véres áldozatát, mégis
mélységes
Pázmány
Péter - tudom ány egye lem
hálával köszönjük meg a Mindenrektora, N á r a y - S z a b ó
István a
hatónak, hogy ainig
körülöttünk
József Nádur-müszaki egyetem proaz emberiség legszörnyűbb küzdeldékánja,
B a 1 á z s í a 1 v y-K i s s
mében
embernűlliók
vesztették
Barnabás a kecskeméti
jogakadééletüket, vagy
váltak
földönfum i a tanára képviselték. A szegedi
tókká, amikor szilárdnak hitt álegyetem
tanárai csaknem
teljes
lamok összeomlottak, városok kárszámban, az ifjúság pedig
nagy
tyavárként dőltek romba, az euiszámban jelent meg az ünnepélyes
lieri szellem nagy alkotásai pilla •
ímegnyitón.
natok alatt semmisültek meg, adAz egyetemi
vegyeskar
K e r - dig az Úristen csodálatos kegyelnie
ti é s z Lajos éneklektor vezényleté- folytán hazánkat és ezzel városunivel a Magyar Hiszekegyet énekelte kat és egyetemünket mind ezidtig
cl, m a j d a lelépő egyetemi tanács a háború közvetlen borzalmai megelfoglalta
helyét az
emelvényen. kímélték. Sziklaszilárd a
hitünk,
F r ö h l i c h Pál távozó rektor mellett hogy bárhogyan tomboljon is köG e l l é r t Albert orvoskari, Farkas rülöttünk az emberiség e szörnyű
Béla természettudományi és K o l - harca, Szent István birodalma
az
iay-Kasztner
Jenő
bölcsész- idők végtelenségéig fenn fog állakari dékánok foglaltak helyet.
A ni és sziklaszilárd bittel hiszünk a
jogikari dékán helye a szék támlá- magyarságnak
Istentől
elrendelt
jára akasztott dékáni lánccal egye- nagy
hivatásában
és a
magyar
lőre üresen maradt, jeléül
annak,
hogy a jogi kar a megnyitókor meg
A prorektor
szünetel.

A letépő rektor megnyitóbeszéde
Fröhlich Pál távozó rektor köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőül szeretettel és mély tisztelettel
emlékezett meg a nemrég elhunyt
G i a t t f e l d e r Gyula érsek-püspökről, az egyetem igaz, lelkes és
büséges jóakarójáról, aki — m i n t
mondotta
— az utolsó pillanatig
lalbavetetle
nagy
tekintélyének
egész súlyát a szegedi egyetem továbbfejlesztése és
felvirágoztatása
érdekében. Méltatta az elhunyt főpásztort, mint kiváló
egyházfejedelmet, n a g £ tudóst és rettenhetetlen lelkű magyar urat, az ifjúság
melegszívű pártfogóját. A Horthy
Miklós-tudományegyetem soha
el
nem m ú l ó hálás keuveleltel őrzi a
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lom az alkalmat, hogy
erről a
helyről köszönetet mondjak Szeged
város vezelőségének oz
egyetem
fejlesztése körüli támogatásáért és
nagy áldozatkészségéért.
A jogi kar felállítására vonatkozó bejelentést a megnyitó ülés közönsége lelkes tapssal fogadta.
A
prorektor beszéde további
során
rátért az elmúlt egyetemi cv másik
jelentős
eseményére,
amely
az
egyetem patrónusának, Kcrmányzt;
urunknak névünnepén
folyt
le.
Ezén a napon avatta az egyetem
sub auspicis
gubrnatoris doktorrá egyik kiváló bölcsészhallgatóját.
December 12-én pedig a Kormányzó ur, m i n t az egyetem
névadó
patrónusa bemutatkozó kihallgatáson fogadta az egyelem rektorát és
dékánjait.
Az egyetem évzáró ünnepsége c
közoktatásügyi minisztérium
három
kiküldöttjének
jelenlétébe i
folyt le s ugyanakkor avatta fel a
rektor az aulában a kultuszminiszter nagyértékü a jándékát, Kormányzó urunk ércbeöntölt szobrát.
A lelépő rektor ezután az egyetem elmúlt évi munkásságáról számolt be és kiemelte, hogy a professzori f a r , a magántanárok cs a
tudományos
tanszemélyzet kutató
m u n k á j á n a k világviszonylatban
is
számottevő, szép eredménye volt.

Az ifjúság példás maga'
tartása

F r ö h l i c h Pál prorektor felemlítette még az qgyetemi sportpálya kiépítését és az egyetemi énekkar megalakulását. amely szintén az elmuit
tanévben ment végbe. Az intézmények,
vezetőinek meleg köszönetet mondott,
majd kiemelte, hogy az egyetem és az
összes külső hatóságok között a legteljesebb harmónia és barátságos
együttműködés állott fenn. Azután at
ifjúságról beszélt:
bejelentése
Ebben a tanévben — mondotta —
az ifjúság minden tekintetben kifogásaz egyetem jogi karónak felállításáról
talan és példás magatartást tanusitoft.
— 'Az elmúlt tanév ünnepélyes i »áros vezetősége szinte szünet nél- Mintha a régit egy uj ifjúság váltotta
megnyitásán a kultuszminiszter ur, kül vállvetve igyekezett a kormány volna tel. Egy uj ifjúság, amely "em
személyes jelenlétével és közremű- tagjait s els:sorban a kultusZm'- tüntetésekkel és nem utcai botrányok
kai akaija céljait megvalósítani! Ilyenködésével tisztelt
meg bennünke niszter urat az egyetem továbbfejlől a jelen tanév folyamán szó sem
nagy,
országos
és vele lejöttek a kultuszminiszté- Iesítése ügyének
volt. Az Ifjúság éleiét a legteljesebb
meggyőz- fegyelmezettség és kitartó munkai jelrium egyetemi ügyosztályának ösz- kulturális jelentőségéről
meggyőzé re lemezte
szes vezetői. Az ünnepélyes
meg- ÍM. Tulajdonképpen
nyitást mélyreható és mindenre ki- nem is volt szükség, mert a szegeA prorektor megemlékezett az ifjúegyetem nagy
fontosságáról ság áldozatos munkájáról, komoly taterjedő megbeszélés
követte,
az tt
egyetem
továbbfejlesztése,
első- nnndcn kormányzati tényező, min- nulmányairól a magyar nemzet sorssorban a jogi kar felállítása cs az denekelőtt a kulutuszuiinisziter ur döntő problémáira vonatkozóan cs ki' emelte, hogy az uj, szélesclátókörii,
cpitkezések megindítása tárgyában. úgyis meg voltak és meg vamiíK
nyíltszívű, áldozatos lelkű, atfridök koA miniszter ur, aki a klebelsbcrgi gy őzöd ve.
molyságához méltó ifjúsági szellem
gondolat legméltóbb, legbivebb őrhárom évvel ezelőtt a szegedi eceEzeknek
a
tárgyalásoknak
zője, elgondolásainkat és javaslatemről indult ki é$ ma már meghóttörvendetes eredményeként jetainkat a legnagyobb
jóindulattal
totta az egcsz országot. Felelősség ellenthetem, hogy
az
1944.
jcs rektori működésének legszebb és
és lelkesedésesl magáévá tette. De
évi állami költségvetés tervelegkedvesebb órái azok voltak, ami
azonnal felhivta a
figyelmünket
zetében a llorthy
Mikltós*or az njszellemü ifjúság tanácsokért
azokra a nehézségekre, amelyek a
kereste fel.
tudományegyetem
jogi
és
álháború következtében előállhatnak.
A lelépő rektor végül köszönetet
la
ttudoinányi
karának
első
Ettől kezdve az egész év folyamén
mondott
professzortársainak biza'mukévfolyama fel van véve. Ezzel
az
errevonatkozó
megbeszélése'*
ért és a kitüntetésért, hogy rektorrá
a
szegedi
egyetem
január
szakadatlanul tovább folytak.
Az
választQjfák annakidején. Megköszönte
1-től kezdve négy fakultásos
egyetem és Szeged törvényhatósági
egyetemmé válik.

filmujdonsága:

A lőszerepekben:
SOMLAY, RAJNAY, TETHES,
BERKY LILI, P ERÉNYI LÁSZLÓ

nemzet soha el nem m u l ó
örök
jövőjében.
— A Horthy Miklós-tudományegyetem alapítása óta három tanév
telt el. És ezalatt a három év alatt
a csonka egyelem minden fakultása
adott m á r egy-egy rektort. Ezzel az
egyetem életének első ciklusa bc
zárult. Az egyetem életének ez az
első periódusa a megalapozás cs a
magvetés időszaka volt. A következő években kell az elvetett magnak
hatalmas
fává
kiterebélyesednie.
A következő években fog kiderülni,
bogy mi, az egyetem első rektorai
hűségesen sáfárkodlunk-e azokkal
• nagy értékekkel, amelyeket
az
egyetem közönsége reánk bizott.
— Azok a problémák, amelyeket
az elmúlt tanévben meg kellelt oldanunk, vagy megoldásukat megindítanunk, az egyetem helyzetéből
természetszerűen adódtak.
— Az egész tanév folyamán
és
minden kérdés tekintetében a professzori karban és az egyetemi tanácsban a legteljesebb egyetértés és
harmónia uralkodott. Más vélemények tiszteletben tartása,
minden
problémának az egyetemnek ősi alkotmánya. az autonómia szellemében való megoldása voltak azok az
alapelvek,
amelyek
kormányzati
óvein alatt a legnagyobb súlyt helyeztem. Arra törekedtem, hogy az
egyelem
továbbfejlődésének nagv
ügyét nem lankadó energiával
és
közös
összefogással
igyekezzünk
előbbre vinni.

DÉLMAGYARORSZAO
CSÜTÖRTÖK. 1943 szeptember 23

Ma 4—6 és 8-kor
A pazar kiállítása színezett
revütilmben a színpad és film
valamennyi kedvence szerepel:

Magyar
kivánsághangverseny

Ugyanezen
tárgyalások
másik
eredménye,
hogy,, az idegkliuikn
építése még az ősz folyamán meg
fog kezdődni. Reméljük, hogy m i n d
a két eredmény
egy nagyszabású
fejlődési
folyamatnak
kezdete,
hogy igy egyetemünk nagy alapító
névadójához méltóan a tudománynak, a magyar kul túrának és Delrnagyaiország
műveltségének erős
bázisa és vára legyen. Felhaszná-

$7iciiciHii non
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4, 6, 8 órakor!

FEKETE HAJNAL
Dráma.

Szereplők:

Nagy István
Lukács Margit
G o U Bea

D E L M A U Y A R O R S Z A G doímak te. Egyébként a jelenlegi men- jsején mtg kell kezdeni az előadásokat (ben ujabb" 400—50(1 hallgatóról és u
TORTfiK. 1913 szeptember !>;) heJyi rendszer 17 és félmillió büdzsé- ,n szegedi egyetem jog- ó államtudo egyetemi élet fellendülésének nagy level dolgozik s ezért 45— 1U.U00 gyei- mányi zárán.
hetőségeiről van szó. Szeged mint a
meket
Iát el és minden elismerést meg•2 Őszinte tamogatúst, amelyben iéTermészetes, hogy a jogi kar fel- Délvidék fővárosa, igen sokat nyer a
szesilutléK, majd átadta
néhány ^zó érdemel a mód, ahogyan őket ellátja állítása ngayielentöségü az egyetem három éven keresztül szünetelt jogf
kíséretében a rektori láncot K • a - — mondotta a professzor, majd rá'óil és a város fejlődésére nézve, amennyi- kar felállításával
m á r Jenő orvosprofesszornak, az uj a szooalis és egészségügyi gyermekvédelemre.
rektornak
— A fogyatékosság itt kétirányú —
Kramár Jenő rektor a
tisztség
szimbolikus átvételekor köszöne'éi te folytatta értekezését —, mennyiségi es
jezte ki a lelépő rektor iránt azért az minőségi. A magát önállóan — s teáldozatos munkáért, amit elődje foly- gyük bozzá, hogy jól ellátó — főválakosságunknak
tatott Sajnálja — mondotta —, bogy rost leszámítva —i
előlijének csak egy igérelet tehet, csak csaknem tele nélkülözi a zöldkeresztes
azt meri igérnf a jelenlegi viszonyok egészségvédelmi szolgálatot, az egészEgyügyű dolog lekicsinylően beszé ni a társadalom
között, hpgv becsülettel és hűséggé" s ségházak, orvosok és védőnők áldásos
elöregedéséről
— Növekszik a születések száma
minden ereiével szolgálni fogja az múmiáját. Miután a szervezés természetszerűen
u
nagyobb
centrumukból
Hagyorországon
egvetenj érdekeit.
indult ki, a legpei ifériálisabb, a legelA közönség felállva, nagy tapssal
(STUD) Népünk kor szerint való szemben a társadulomnak 10 cvi mua*
bagyatoltubb területek maradtak meg
ünnepelte az nj rektort Az uj egyeteki belőle, éppen azok, amelyeknek pe- megoszlásának adatait az 1941 évi ka all rendelkezésére ahhoz, hogy a
mi tanács tagjai: R á v n a y Tamás ordig elsősorban lenne szükségük erre a népszámlálás alapján most tette köz- I>efestetett tökét kamatoztassa. Ha elvoskari, B o g n á r Cecil bölcsészkari
támogatásra.
zé a Statisztikai Hivatal a Magyar lenben az átlagos élettartam 60 eax*
és B a r t u c z Lajos természettudomá— A minőségi szem [vontból fclme- Statisztikai Zsebkönyvben. Az 1930-as tendő, akkor a termelő munka 40 esznyi dékánok ls elfoglalták
helyüket,
népszámlálás
óta az njig tíz olyan tendeje pontosan a kétszeresét teszi
majd K r a m á r Jenő belefogott rek- ndjiető Kifogások részletezésébe ebeiyi.lt nem mehetek bele. Csak általa- esztendő telt el, amelyről a statiszti- annak a 20 esztendőnek, amit aajnoa,
tori székfoglaló beszédébe.
nosságban jegyzem meg, hogy mt, ka számtalanszor megállapította, hogy nem tölt minden ftktal tanulással, ri«
»
szakemberek, attól tartunk, hogy a ezek alatt népünk az elöregedés felé feltétlenül a testi és szellemi kifejtőAz u j rektor b e s z é d e
gyermekvédelem különleges
kívánal- haladt, vagyis, hogy a gyermekek sztte d és re kell szánnia,
megnövökeA z átlagos élettartam
K r a m á r Jenő rektor azzal ve- mai nem érvényesülnek HZ általános ma aránylag esőkként, az öregekéj
1911- dése ilyen módon igen nagymértékben
köretében aránylag emelkedett. Valóban
zette be székfoglalóját, hogy hagyo- egészségvédelmi szolgálat
száraáualá
mányom egyetemi szokás szerint az uj kellőképpen. Ez érthető is, ha meg ben a mai Magyarország lakossága- ellensúlyozza a születóseK
rektor előadásának tárgyáf székfogla- gondoljuk, hogy a különlegesen csak ból már minden tizedik lélek megha- 'apadását A másik oldalról termesze*
lókor mindig szakmája ' köréből vá- cstcsemővédelenimel foglalkozó Stefá- ladta hatvanadik életévét. Ez olyan tesen érthetetlen, hogy a születések
lasztja. Miután az uj rektor tudomá- nia-Szövetség munkája olvadt bele magas arányszám, ami az európai or- 'száma annál jobban csökken, mennél
nyos munkásságának területe olyan, 1941-ben az általános egészségvédelem szágok közül csak a kulturában veze- {kedvezőbb körülmények között és menhogy egy jórészt nem orvosokból álló rendszerébe s igy a csecsemő és gyer- tő országokban fordul elö. Az öregeknél jobb módban nevelhetik fe| a szftközönség nem igen tudná követni, mekvédelem szervezetileg csupán egy aránylag magas száma hosszú átla-Tők a gyermekeket Az első világháboolvan kérdésről értekezik, amely szin lett a sok ágazat közül, holott a való- gos élettartamot jelez. Ezt pedig egy r u u tán a születések száma nálunk is
tón szakmájába vág ugyan, de nem ságban a tényleges munkának ma is nép sem érheti el, ha előbb nem te- min* a többi kulturállamokban, rohaannyira szaktudományos és általános 70—-80 százalékát teszi ki. Ezért nem remti mtg a hosszú étet egészségi, de mosan apadni kezdett és már tartan!
alaptalan a szakemberek azon kíván- főként gazda-ági, vagyis közös szóval lehetett attól, hogy elérjük azt a haérdeklődésre inkább számot tarthat.
sága, hogy a* általános egészségvé- kulturáiis feltételeit. Az öregek szá- tárt, amelyen az újszülöttek száma
— A mnlt világháborúban és az azt
delmi munka keretéhen is blztositWs- mának aránylagos növekedésé tehát,legfeljebb a halottakét tudja ellensukövető években — kezdte székfoglalóeék mindazon személyi és tárgyi tel- az emelkedő nemzeti kultúra jele és lyozni. Az 1911. évi kormegoszlás azt
ját RZ uj rektor — általánossá kezdett
tétel, smely nélkül szakfeerü és igy « feltétlenül örvendetes, mivel az élet mutatja, hogy ebben a teKintetben a
válni az a felismerés, hogy a népek
mainál eredményesebb munka nem vé- voltaképpen addig tart. ameddig a'hanyatlás mintegy 5—6 évvel ezelőtt
versenyében könnyen lemarad az a
gezhető.
munkaképesség. Még azt sem lehet megállott, 191t-ben pedig javulás kinemzet, amely nem követ el mindent
Érdekes fejtegetései során Kramár mondani. hogy az a társadalom, vetkezett be. Ezek a legutóbbi népnemzeti életerejének megőrzése és fokozása érdekében. \ nemzet vitalitá- professzor megemlítette a társadalmi amelyben az öregek száma aránylag számlálás Idején a legfiatalabb évjátámogatás Szükségességét s ennek a nagyobb. kisebb
sa. jövője: a gyermek.
munkateljesitménvú ratnak a lélekszáma mintegy 285.000
A kiváló gyermekgyógyász ezután támogatásnak egységesítését sürgette. lenne, mint az. amelyben az átlagos V olt, holott előtte 5 éven át 260.000 kőKramár Jenő rektor végül felhí- életkor alacsonyabb Ellenkezően
az iül váltakozott. Ennek a gyérülő szűkifejtette hogy a népes család, a fes
lében, lelkében ép. erkölcsében nemes vással fordult az egyetemi ifjúsághoz: ri regek nagyobb tapasztalatai, nagyobb Jetésoknek Következése volt az, hogy
— A mai nappal uj tanév küszöbét begyakorlottsága és Jobb áttekintése egészen 18 éves életkorig minden évifjúság bizlositjn a nemzeti élet folytonosságál épp ugv. mint ahogy a lépjük át — mondotta. — Nehéz, vál- a fiatalabbak munkájára i- kedvezően járatban többen vannak, mint a fiatagyermekáldás
számbeli
csökkenése, ságos Időkben történik ez. Fogjunk hat és az erre iránvuló mérések sze labb évjáratban. Természetes, hogy
feltétlenül
kiegyenlíti
azt az a z évek elteltével a fiatalok számának
vagy a minőségbeli hanyatlás a nem- munkához Istenbe vetett hittel cs bi- rint
zet elöregedéséhe* vezet A célt két zalommal. ne engedjük, hogy úrrá előnyt, amit a fiataloknak
nagyobb eszerint csökkennie kell, mert ha 1941eszközzel lehet elérni: a gyermekáldás legyen rajtunk a kishitűség, a csügge- rugalmassága és nagvobb mozgékonv- ben élete másodiK évében összesen
növelésével és a megszületett gyerme- dés. zárjuk ki sorainkból a boitllaSt- ságfl ad
260000 gyermek maradhat meg, holott
kek minél hatásosabb védelmével. Ez tókat. Gondoljunk azokra, akik hiáEnnviben tehát
egészen együgyű » 1 8 évesek száma most megközctltetufotibinak: a gyermekvédelemnek mali- nyoznak Közülünk: vagv mert a legna- dolog kicsinylő értelemben beszélni n * a 2 9 0 0 0 0 f ö t " A z 1 9 4 1 é v i nóvekejával, jelenével és jövő kflátásaival gyobb á'dozattal, az életükkel áldoz- társadalon, ^öregedéséről, mintha az <lés azonban azt ígért, hogy a nemzet
fogfklkozik részletesen szókfoglalójá- tak. vagy mert ma is éietük kockázta- valami kedvrzőtle és nem kívánatos számára még ezen a téren is biztató
n
tásával állanak helyt érettünk. Igyeövö
ban.
következhetek. Ila a nemzet ezt
kezzünk méltók lenni hozzájuk. Ad- állapot írnn,. a nemzetre nézve. K« J
— Történelmi visszatekintés ulán
lenkezően
az
volna
a
kívánatos,
hogy
>
fef
akarja
(mmj
junk hálát a Mindenhatónak, hogv oz
részletesen ismertette
Kramár
pro
Újszülött
megérj" j ammm^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn
egyetem munkája a fegyverek zajában lehetőleg minden
Vsraor a* egészségügyi és szociális
ts megindulhat s kérjük, adjon erőt életének hatvanadik évét. Ktfől azongjrf rmokvédelem ágazatait és sokirámindnyájunknak, hogv helyünket be- ban még nagyon messze vagvunk.bár
nyú munkásságát. Ennek a munkának
a viszonyok e tekintetben rohamosan
csülettel tudjuk megállni.
érdeme elsősorban, hogy mig nézv érjavulnak. 1911-ben életének hatvana
Az egyetem megnyíló ünnepsége a dik évében mintegy ötvenezer férfi
tizeddel ezelőtt Sok országban * iffy
hazánkban ia 100 újszülött közül 20.25 Himnusz eléneklésével ért véget.
és hatvankétezer nő volt Uevaneblien
( A Délmagyarország munkatársánem érte meer egyéves születésnapját,
az esztendőben született '>88.000 cse- tól) Kedden este 11 órakor a Kleina már ez a számarány lénvejssen
csemő Hatvan esztendővel ezelőtt ter- belsberg-téren halálosvégü villamos-*
A ioqi kar elhelyezés©
kedvezőbb. A legszebb eredménvt a
A megnyitó ünnepség nagy szenzá- mészetesen az élve születettek száma tealeset történt. T ö r ö k János főskandináv államok és Hollandia érték ciója a jogi kar felállításának beje- jóval nagyobb volt 1881-ben minden
el ahol a csecsemőhalandóság 3—4 lentése volt. Df. P á l f y József pol- ezer lélekre 42.9 élve szülött
esett hadnagy. Petőfi Sándor-sugárul 11százalékos Sajnos, ml még messze gármester is a megnyitó ülésen érte- egv esztendő alatt 1941-ben pedig 211 szárn alatti lakos fel akart s z á l l n i
vagyunk ettől Kezdeti gyors csökke- sült a jogi kar első évfolyamának Ha pontosan kétszer annyi újszülöttet nagyállomásról a rókusi
állomás
nés utánv csecsemőhalálozásunk
már megkezdéséről és mint a negyedik kar veszünk 1881-ben. mint amennyi új- felé h a l a d ó villamosra, a sötétben
évek éta 13 százalék kürti! mozog. A felállításának egyik leglelkesebb pro- szülöttünk 60 év múlva volt, akkor
azonban elvétette a lépést és á kerektor behatóan vizsgálta a kérdést, pagálója. nagy örömmel vette a hírt. 580.000 csecsemő Közül 113.000, vagyi*
hogy mi ennek az oka s miként lehet- Munkatártunk előtt kijelentette, hogv nyersen szárfiitva, minden ötödik érte rekek alá került, amelyek levágták
egyik lábát. A szerencsétlenség álne ezen a bajon segíteni.
a véros mindent elkövet, hogy a jogi meg életének 60-ik évét De az 1911Ennek során rátért arra,
hogy karnak megfelelő helye legyen. Mini ben születelt 208.000 csecsemő közül dozatát a mentők beszállították a
ahol l á b á t
gyermek védelmi rendszerünk két rész- ismeretes, a kisajátítások az egyetemi a mai csecsemőhalandósági és felnőtt {helyőrségi
kórházba,
ből áll jelenleg: a gyermekmenhely építkezések megkezdéséhez folynak « egészségügyi viszonyok
között
leg-• azonnal a m p u t á l t á k , azonban m á r '
rendszeréből ct> az általános egészség cstrpán a minisztérium jóváhagyása alább ugyanannyian lesznek G0 éve- j n e n i sikerült megmenteni az életétí
védelmi szolgáiul keretéiben működő hiányzik ehhez a* akcióhoz. Addig is sekké, mint amennyien az aksori nem : i ö r ö k J á n o s
főhadnagy
szerdán
egészségügyi es szociális uuya- és cse- valamelyik városi épületben nyerne üdékből összesen megélték napjain-j
órákban a k ó r h á z i
Uorarcggdi
00
csemővédelmi rendszerből.
A gyer- elhelyezést az első évfolyam hallgató- kai. Ez Pedig azt jeleuti, hogy a mai: .
.
, „ i *....«
mtUimiibely rendszerének elsősorban sága, a polgármester szerint
alkal- újszülöttek közül körülbelül
minden , a k ) ' ° n a nagy vérveszteség kovetis az a togyatékossaga, bogy CSUK az masnak látszik erre a Városi Zenfis-[ második meg fogja érni a 60-ik étet- keztében kiszenvedett. A rendőrség
elhagyottá
nyilvánított
csecsemővel kola épülete.
évét. Ennek a változásnak
nagyon baleseti járőre a helyszínre kiszállfoglalkozik, ezeknek meg is ad minA jogi kar megnyitása előtt — az sokféle kedvező hatása mutatkozik » va megállapította, hogy a szerendent, sőt Ulán többel is, mint ameny- első évfolyam számára _ három pro- nemzet életében. Először is a nevelte csétlenséget Török
főhadnagy Vinyi feltétlenül szükséges volna, vi- fesszort kell kinevezni: a római jog, tési költségek súlyának viszonylagos ' - ^ j , ' f ^
" oUözla.
szont m családban reelleg gondozás az eavetemes és kortörténetem és be- csoskeuese Ha az atlagos é l e t t a r t a m ' "
nélkül betegeskedő, vagy
elpusztuló vezetés a Jog- és államtudoménvho 80 esztendő, akkor a 20 éves korig
gyermek érdekében semmit s«m telist (Jog-enciklopédia) professzorát. Való f/ejlődő test és lélek mindössze tiz eszA* ldc»ni»atfcneó törvényt kell módo- szinü, ho,jry ez rövidesen megtörténik tendeig tudja használni értékeit, vagy-itant » ezen már %» illetékesek fáro- hiszen bárom hónap múlva, január eb is husz
évi
neveltetési
költséggel

Minden második gyermek eléri
a 60. életévet

Halálra gázolt a villamos
egy főhadnagyot

^imapvarorszaoisieionialMB

"Herczeg Ferenc Szegeden döbbent
bogy számára a kullurélet
egyetlen igazi formája a magyar élet«

h

Szegeden a D M K E közgyűlésén s
aklmr dr. T ó t h Béla helyettes retgármester köszöntötte a nagy irót,
a közgyűlés elnökét

Madácsy Lász ö előadása a 80 éves írófejedelemről a DMKE
ünnepi ülésén
( A Délmagyarország munkatársától) A Délmagyarországi Közművelődési Egyesölet szerdán délután 6
érakor
az
egyesület
ünnepi
ülés keretében emlékezett meg elnökének. H e r c z e g Ferencnek 80
éves születésnapjáról. A D M K E ünnepi ülésén megjelent dr. P á i f y
József
polgármester, dr. B u ó c z
Béla
rendőr
főkapitányhelyettes,
dr. T ó t h Béla helyettes polgármester, dr. B a l o g h Ányos tankerületi főigazgató, dr.
Banner
János egyetemi tanár, a Dugonicsílársaság elnöke és sokan mások a
város vezető személyiségei közöl.
'Az ünnepi ülést dr. S z é c h e n y i
Tstváai közjegyző,
országmozgósitási kormánybiztos,
ügyvezető-elnök nyitotta meg.
Megnyitójában
megemlékezett az
egyesület
legutóbbi üléséről, amelyen 'megjelent a nagy magyar iró, Szeged
díszpolgára, az egyesület elnöke is.
Majd
felkérte
dr.
Madácsy
László g i m n á z i u m i tanárt, a finomtollu költőt és
irodalomtörténészt
ünnepi előadásának megtartására.
Az előadó
bevezetésében
a 80
éves költőt a 100 évet megért hires
francia Íróval és filozófussal, Fontenelle-el hasonlította össze, Fontenelle-el, aki még százéves korában is csodálatos szellemi
frisseségg^i
gondolkozott és
dolgozott.
Aztán azokat a benyomásokat említette meg, melyek az i f j ú Herczeg
Ferenc életében elhatározok voltak.
Különösen Szeged volt rá nagy hatással. Itt tanult meg jól magyarul.
Szegeden döbbent rá, hogy számára a kullurélet egyetlen igazi forrná is csak a magyar élet lehet, kz
első Jókai regényét itt olvasta Szegeden és ettől kezdve szent részegséggel botorkált
Jókai csodakertjében. J ó k a i mélységet és méltóságot adott az eszmények után sóvárgó léleknek. És Szeged varázsa,
mely annyi magyar
iró és költő
lelkét megejtette már, az ifjú Herczegen is kipórbálta erejét. A lankás partok közölt kanyargó Tisza
szelíd, örökkévaló ragyogása, a jegenyefák kéklő messzeségbe vesző
sora, a puszták izes, tüzeket lobogtató lehelete ott kisért évek m u l t á n
is egy-egy müvében, de különösen
a Pogányokban.
Az előadó ezután bemutatta Hertzeget az ötven éves kritika tükrében. Herczeg Ferenc Kemény Zsigm o n d ellentéte; az előbbit a Közösség, az utóbbit a kritikusok szeretik.
Az előadó ezután a különleges

aktualitása folytán felolvasta
'Juhász Gyulának egy
nagyon régi,
még ifjúkori Herczcgről irt krit.káját, melyet egy elfelejtett folyókat ban, a Virágfakadásban talált. Juhász Gyula m á r egyetemi hallgató
korában megbecsülte Hercr»g Ferencet és a korabeli kritikával ellentétben nagy jövőt jósolt neki.
Az előadó ezután Herczeg erkölcsi világáról beszélt. Herczeg történelmi regényeiben és drámáiban
lesz igazán nemzetszerető,
aki a
költő vateszi tehetségével megérezte az elkövetkezendő idők megpró
báltatásos,
tragikus
napjait. Az
obstrukcióban, a késhegyig
menő
céltalan,
személyeskedéssé
vált
parlamenti
vitákban, a
kaszinók
vagyonosztató kártyacsaláiban,
az
erkölcstelen választásokban, a tobzódó jólétben, a gentryk haláltáncában a
megismétlődő
Bizáncot
látja és lehet-e költői alkotásnak
szörnyűbb aktualitása egy nemzetre
nézve, mint Bizánc.
H a Herczeg kultúrájának jegyeit
vizsgáljuk,
meglepődve
vesszük
észre, hogy a
magyar
vonások
melleit ott vannak
elsősorban a
franciás
vonások, a
racionalista
életszemlélet és világosságra
való
törekvés. Az élettel szembeni állásfoglalásában
van valami
Pascal
hivő, megbocsájlú és LaBrugére keserű, lenéző, pesszimizmusából.
Csak egy
név méltóságára
legyünk érdemesek:
az emberére
Akiket az isten megáld, azok sem
a szó, hanem a tett emberei: mondja Herczeg s ő maga is ezt hosszú
életével igyekezett
igazolni. Széchenyi felé fordul
és
Széchenyi
tanításainak lesz hirdetője regenyI f n , színpadon, ahogyan azt a
fiatal Magyarország u o i lelték. Ezzel a cselekedetével avatta önmagát
nemzetszeretővé.
Az értékes és nagy tetszéssel fogadott ünnepi előauás után dr. Széchenyi István elnök
megköszönte
Madácsy Lászlónak
előadását
és
bejelcntcllc, hogy az egész előadást
jegyzőkönyvbe
veszik a m a i nap
emlékére, valamint jegyzőkönyvbe
foglalják azt az üdvözlő táviratot
is, amelyet az egyesület
Herczeg
Ferencnek 80 éves
születésnapja
alkalmából k ü l d ö t t Az elnöki bejelentés után Tóth Imre főtanácsos
indítványozta, hogy necsak jegyzőkönyvileg örökitsék meg az irót értékelő előadást, hanem nyomassák
ki az egyesület
hozzájárulásával.
A* indítványt a bizottsági ülés elfogadta.
*

Szeged üdvöziötávirataa80 éves Herczeg Ferenchez
(A Délmagyarország munkatársá- god alkotó zsenije
előtt az egész
tól) Szeged város vezetősége az nemzet tiszteleg, Szeged város köÍrófejedelemnek k i j á r ó tisztelettel zönsége és hatósága is őszinte raés szeretettel köszöntötte
Herczeg gaszkodással és
nagyrabecsüléssel
Ferencet 80. születésnapján. Pálfy fejezi ki üdvözlését a magyar íróJózsef polgármester szerdán reggel fejedelem előtt és azt kívánja, hogy
üdvözlőtáviratot
küldött
Herczeg a magyarok
Istene tartsa
meg
Ferencnek, amelyben
kifejezte a Nagyméllóságodat
magasztos külváros jókivánatait és őszinte nagy- detésének lankadatlan
szolgálatárabecsülését. A távirat szövege a ban.*
következő:
Szeged váxosa egyébként az elsők
• Amikor
Nagyméltóságod
80 között volt, akik az
Írófejedelmet
jfrves szüietcsnaoián _ Naavméltósá.-iköszönlöUék 80. s z ü l e t é s n a p j a a l
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vftnyfiatósági ülés emlékezik

meg.'

Itt irjuk meg azt is. tiogy Herczeg Ferenc nem díszpolgára Szeged városának, azonban — ami ezzel egyenértékű — . a törvényhatóság örökös tagja, örökös taggá még
1926-ban, az írófejedelem 40 éves
irói jubileuma alkalmából választották meg s akkor a város arany1
tollal is megajándékozta a nagy
i r ó t Lehetséges, hogy az októberi
közgyűlésen sző lesz Herczeg Ferenc díszpolgárrá történő választásáról is.

Herczeg Ferenc országos ünneplésének-vezetésére egy központi bizottság a'akult, amelynek legmagasabb védnökei a Kormányzó u r és
a Főniéllóságu asszony, a diszelnöki tisztét pedig Kátlay Miklós miniszterelnök vállalta. E * az országos bizottság átiratot intézett Szeged városához is s az át.ratbán felHerczeg
Ferencet
egyébként
kére a várost, hogy Herczeg Ferenc
díszpolgárává
választotta
Budaünneplésében
méltóképpen vegyen
részt. Errevonatkozólag Pálfy Jó- pest, Debrecen és Nagycenk község,
zsef munkatársunk előtt ugy nyii- most pedig — 80. születésnapján —
latkozott, hogy Herczeg Ferencről Marosvásárhely, Kassa, Ungvár és
az októberben
összeülő őszi
tör-,Zombor választják díszpolgárukká.

I

Kormányzói kézirat Herczeg Ferenchez
Budapest, szeptember 22. A Ma-1 működését, amelyet különösen jelKor- ' lemez maradandó becsű müveinek
gyar Távirati Iroda jelenti: A Kor
és
nyelvünk
mányzó ur Herczeg Ferenchez szü- előkelő szinvonala
mesteri
kifejezésre
letésének 80. évfordulója alkalmá- szépségeinek
ból meleghangú
kéziratot intézett juttatása. Élete m u n k á j á v a l nagvés ezüslkeretbe foglalt, saját kezű értékii szolgálatokat tett a nemzetaláírásával
ellátott
fényképével nek és határainkon tul is világszerte megbecsülést «zerzclt a maajándékozta meg a nagy írót.
A Főméltóságu ur kézirata a kö- gyar Géniusznak.
öszitén kívánom, hogy alkotóerevtekezőképpen szól:
jének teljességét még sok éven át
•Kedves Herczeg!
Születésének
őrizne meg a magyarság javára és
80-ik érfordulójón szívélyes üdvözm i n d n y á j u n k gyönyörködtetésére.
letemet cs meleg szercncsekivánaKelt, Gödöllőn, 1943. évi szeptemtaimat küldöm.
A mai napon az egész magyar ber hó 22. napján.
társadalom ünnepli

kimagasló iról

Horthy s. k.«

Naggaránüa áirrnlifioiási ügyben
indult nijoifieiás egy ismert
szegedi faüüícreshcdo eiien
(A Délmagyarország munkatársától) A rendőrség bizalmas uton arról értesült, hogy most, amikor a
pintrendszer bevezeté-ie következtében megszigorították a textilanyagok vásárlásának
lehetőségét és
minden méter kelme eladása csak
ellenőrzés meilett, a
bevásárlási
könyvben való feljegyzés ellencben
történhet, akadnak Szegeden élelmes emberek akik vásárlási könyv
nélkül végszámra tudnak szerezni
akár százezer pengő értékű textilárut is.

indította a nyomozást annak
kiderítésére :
miképpen
lehetséges,
bogy amikor egész Szegeden nem
lehet kapni egy vég
ruhaszövetet,
akkor annak,
aki érti a m ó d j á t ,
akár százezer pengő értékű áru i s
rendelkezésére álL
A rendőrségen a délután folyam á n kihallgatták az árut eladó kereskedőt, aki azzal védekezett, hogy
semmiféle
büntetendő cselkményt
nem követett el, mert
külföldi
gyártmányú kelmét adott el, ez pedig nem »pontos« áru, igy
annak
vételére és eladására nincs semmiféle megkötöttség. A rendőrségen
most
szakértőkkel
vizsgáltatják
meg a lefoglalt textilanyagokat annak tisztázására, hogy *alóban külföldi cikk-e.

A rendőrség feltételezte, hogy az
a nagymennyiségű áru,
amelynek
beszerezhetőségéről
bizalmas uton
értesült, csakis valami zugban árusitó textilcsempész tulajdona lehet.
A n n á l nagyöbű volt azután a meglepetés, amikor szerdán délelőtt a
A rendőrségi leleplezésnek szercetektivek' az egyik
legismertebb d á n m á r a déli órákban hire terszegedi textilkereskedő raktárából jedt a
textilkereskedők
körében,
kapták meg a r é h á n y pengő h i j í n akik érthető meglepődéssel és fel•r'zczer pengőt kitevő értékű árut. háborodással értesüllek az esetről.
A rendőrség tueibizottja a renrlör- Fokozza a meglepődést az is, hogy
ég által neki átadott pénzzel meg- az árut nagykereskedői tételben kijelent a iextilüzietben és azon árut szolgáltató kiskereskedő egyik tagvásárolt. Kiderült, hogy az értesü- j a egy ismert szegedi textilkeres'és helyálló volt, mert akár száz- kedó-dinaszliának. Kereskedői köezer pengő értékű textilanyagot is rökben élénk érdeklődéssel várják
kiszolgáltak volna és hogy nem igy a megindult bünügyi vizsgálat totörtént, ez csupán azon mult, hogy vábbi fejleményeit.
a rendőrségi házipénztár az érdekes kísérlet céljára pillanatnyilag
Kinevezés. A Budapesti Közlöny,
r e m tudott tizedei pengőnél nagyobb összeget
rendelkezésre bo- csütörtöki száma közli, hogy a vallásés közoktatásügyi miniszter Horvátit
csátani. A rendőrség bünügyi oszJózsef szegedi U. kerületi állami poltálya ugy az átüt, mint az érte fi- gári iskolai helyettes tanárt állami
zetett, kilencezer pengőt jóval meg- polgáxi iskolai rendes
• • •tanárrá
É Í B r i '
i y j a d ó összeggel l e f o g o t í l s í s meg-lvezte. (MTI)

D É E M X G Y X R O R S Z A G l ~ A r a l i s i g mutyi, hogy • vércsék és
,'EÜThRTOK, 1943 szeptember 231» faéjják eltűnte*, elkergette őket a
csókák szívóssága, most ők az urak.
Hogy napközben merre járnak, azt eddig nem lehetett kinyomozni. Valószínű, hogy ennivalót keresnek, mert egyA csóka különös madár, a városi re jobban fogy a rovar és kevesebb
ember ahg ismeri, azért varjúnak ué- lesz a bogyó is. A napokban azonban
ri Ez is fekete, az is. Hogy a varjú feltűntek a városháza tornyában, hanmozgású, repülése lomha, ezé pedig
'jj.vors, azzal alig törődik. Az embeiek
temperamentuma
is sokféle, .uérgis
változékony a jellemvonásuk, ami nem
J-gg a temperamentumtól.

A csókáról

Hivatalosan C o i o e u s
a
csó*a
neve és akármilyen furcsán hangzik,
e t éneklők rendjébe tartozik, akikéi
j> a s s e r i f o r ni e s-nek
neveznek
Azcrt senkit ne lepjen meg a hír,
l:ogy a csóka énekel. Megpróbálkozott
mar ezzel a művészettel .sok tollatJan
kettúbu is, de akkor dizőznek liiv'ák
őket, nyilván a hangjuk
rekedtsége
imatf, amit a kávéháza* sajátos akusztikája okoz. A madarak
világában
azcnba u más y »reridc CS MÁS u JCSHlad«. Fogódjanak meg, kérem, mert
n.ost jön a nagy leleplezés:
a csóka
jjivaes; a csuka

vijjogással adva magákról fletjeleL Ha ezért a hangért tartoznak az
éneklők rendjébe, egyszer és mindenkorra szakitok az énekművészet!tel. L»e
lehet, hogy szűk a régi tanya, nj helyet keresnek
maguknak,
azonban
megriadtak a toronyőrlől s azóta megint az okkupált területen berzecaednek.
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Németország villámként torolja meg, ha német vért ontanak
Május 21-én, szombaton Henderson
berlini angol nagykövet barom
ízben is tárgyalt Ribbentrop német Külügyminiszterrel. Ribbentrop erélyesen
megcáfolta Henderson előtt, bogy Nómelország csapatösszevonásokat rendelt volna el vagy hogy erőszakos lépésre készülne.
A francia sajtó értesülése szerint
Henderson feltette nyíltan a kérdést
—

..j.......

„

„w.....

Május 21. után az angol sajtó ugy
vélte, hogy a csehszlovák
helyzet
ugyan még veszélyes és válságos, de
az enyhülés jelei tapasztalható*, különösképpen azért, mert Csehszlovákiában ujabb incidens nem történt, a
német sajtó hangja enyhült és Páris
megőrizte nyugalmát. Angliának latba kell vetnie minden erejét a béke
megóvása érdekében.
Lapjelentés/k
szerint május 21—22-re virradó éjjel
llalitax angol és Bonnet francia külügyminiszterek egy percet sem aludtak, lázas munka folyt, mert tudták,
hogy a háború kérdése 24 óra alatt
dől el. Egy angol diplomata igy nyilatkozott:

a varjúfélék ( C o r v i d a e ) családja- Ribbentrop előtt, hogy mit akar Néri( , o r s z á
ha tartozó madárfaj. Így válik ez rög-' lRibbentrop
8 ? azt
Az mondta
első
megbeszélésen
— folytatta a
nihK
valósággá teszem azt politikai pártos- francia
— hírügynökség —. hogy ha totiál is, ahol szintén mindenféle család
sarja találkozik a rendben. Magam is vább folynék a német vér Csehszloszívesen foglalok helyet valamilyen VÚKiában, az erőszakosságok megtorvillámként
fog
rendben, mint sok családban. Amon- lására Németország
nan könnyebb kiválni, itt ugy van az lecsapni.
— A világháború során
Angliát
ember, mint a kártyában: az osztó
A második megbeszélésen Hender- azzal vádolták, hogy habozó és kétséegyütt sir és nevet. A börziáner lor- son közölte Ribbentrop német külügy- geket ébresztő magatartásával
téveiráju varjaktól mégis abban különbö- miniszterrel Páris és Moszkva állás- désbe ejtette Németországot, Vilmos
jzi* a csóka, hogy csőre rövid, erős foglalását és Ribbentrop is sokkal császárt és ezzel felidézte a fegyveres
"és kevésbé hajlott. Lehet, hogy vala- higgadtabban ítélte meg momentán a összecsapást. Nem mutatta meg 1911mikor egészen görbe volt, dc az évjá- helyzetet. A harmadi* megbeszélésen ben elég világosan, hogv kész lesz
ratok során kiegyenesedett.
Megesik az angol nagykövet és a német kül- fegyverrel beavatkozui. Most azonban
az ilyesmi.
ügyminiszter tárgyalásai
odaegysze- ezzel a váddal nem lehet illetni az
A tudomány tanítása szerint min- rüsödtek, hogy Németország garan- angol kormányt, mert minden félredenféle abnormitasok vannak az eve- cia! követelt, hogy megszűnik a szu- értés kizárásával leszegezte a maga
és ezzel
remélhetőleg
zoiollai körül, de ez az ö baja. Az fleti németek üldözése. Ribbentrop ez- álláspontját
evezőtollak közül például a harmadix után Berchtensgadenbe utazott, hogy megmentette a békét.
a leghosszabb,
viszont a
második á Führernek referáljon.
A közvélemény egyébként München
linssznbb, mint a halódik. A szakvilág
A Reuter-iroda jelentést adott *i, felé fordult, ahol a birodalom legfőbb
ezt olyan nagyképűen köti az orrom- amelyben azt írja, hogy a világ né- katonai és politikai -vezetői Hitler elra, hogy eláll a szemem, a szám. Miu- frei nem is tudták, hogy szombattól nökletével tanácskoztak Henlein
jedig tudtam, hogy a természet televan vasárnapra virradó éjszaka
milyen lenlétében a további lépések
felett.
rejtéllyel, de ilyen titokzatosságra kritikus volt és hogy Németország Párisi értesülés szerint három iránynrai számítottam, bár bevallom őszin- legyveies beavatkozása a szudeti né-,zat alakult ki: Hitler felfogása szerint
tén, hogy fogalmam sincs róla, miinetek felszabadítására csak
pillana- azonnali erélyes
közbelépésre van
lyen arányban nő kl más madár toltokon mult. A Reuter szerint az an- szükség. Göring véleménye szerint a
ói — mindig az evezőseket értve, pergol közbelépés mentette meg a hely- német birodalmi
politikának
Észak
sze —, teszem azt a sült kacsáé. Azért
zetet és az angol diplomácia már ré- felé kell fordulnia; a hadsereg tagjai
gondolok rá, mert ő a madárvilág regen nem volt olyan gyors és erélyes, mérsékletet ajánlottak, mert ugy látgatlistája, tehát otthonos aa evezősmint Henderson három demarsa so- ják. hogy Németország gazdasági visportban.
/
rán. A helvzet azonban még mindig szonyai rem teszik kívánatossá a háAZonban alapos a gyanúm, hogy a válságos, amit mutat Benes köztársa- borút. A Times szerint Hitler mindig
b ó k á n á l ez a feltűnő szabálytalanság sági elnök harcias beszéde Taborban rendkívül pontoson szem előtt tartotokozza, hogy értelmetlen lesz, mihelyt civil és katonai előkelőségek
előtt. ta a kockázatot és igy nem valószínű,
nem evez, hanem ir. ösi
babona F.bben Benes azt mondta, hogy az ö«zhogy most meggondolatlan lépésre raugyanis, hogy akinek tolla van, az ir 1 szes demokratikus erők összefogására
gadtatná magát.
is vele, vagy kell, vagy sem, holott van szükség, hogy elhárítsa a veszeFrancia lapok gyanúsnak találják
• «/ evezőtollak arra valók
lennének, delmet a fiatal köztársaság felöl.
Olaszország magatartását és magyahogy evezzenek az élet tengerén.
Berán cseh agrárpárti igy beszélt rázatot keresnek arra, hogy OlaszorLássuk, mit mond róla még a tuszág éppen a cseh konfliktus idején
domány? Hasa hamuszürke, minden egy községi választási gyűlésen:
_ Kikiáltom az egész világnak, két hadosztályt vetett a tuniszi határc yobe fekete, leginkább régi tornyokon és magas épületekben tartózkodik, hogy bárki is támadna meg bennün- ra, ahol az olasz király szemlentra
rovarokkal és bogyókkal táplálkozik. ket. az egész csehszlovák nép egy em- készül.
Hazánkban kétféle fajtája él, a közön- berként szál!.szembe az erőszakkal. E
A párisi Le Jour részleteket közöl
séges és a teleti. Eddig a tudomány. tekintetben a Hlinka-félc szlovák párt a német helyzetről. A lap szerint nem
Azt viszont én teszem hozzá, hogy a vetünk egy nézetet vall. A cseh kor- Hitler, hanem Göring az, aki azonnali
hűimtbun a csóka nevének kiforgalá- mány sohasem egyezhet bele abba, erélyes beavatkozást sürget és meg
s'áva) nevezik • c s ó g l i « - n a k a min- hogy a szudeta területen a teljes ve- akarja semmisíteni Csehországot. A
dig feketében járó népet, de a kifeje- zetést átadja a németek' kezébe. Tdc hadsereg tisztjei tanúsítanak mérsékzés ezen kivül hizpnyos fokú arrogan- nem masírozhatnak' be ellenállás nél- letet, mert félnek attól, hogy háború
kül a németek, mint Ausztriába.
ciára és önhittségre is vonatkozik.
esetén az egész világ Németország elSzegeden központosítva találhatók
Mindez azonban a valóságban ké- len fordul. Ribbentrop is mérsékletet
a csókák, a Horváth Mihály-utca sar- sőbb másképpen történt: » csehek ajánlott a Führernek, Keitel és Rraukán levő palota tornya körül végzik semmiféle fegyveres ellenállást
nem schitz tábornokok nem találták kielénapi csetepatéjukat óriási
lármával, tanúsítottak".
» gítőnek a német hadsereg utánpótlási,
ősanya jelenetek játszódnák le a rendChamberlain angol miniszterelnök élelmezési és anyagellátási helyzetét.
ben, vagv ha ugy tetszik, a családban. a csehszlovákiai
események
hirére
Egyébként lezajlottak a csehszloNéhány év előtt itt telepedett le kö- pihenéséről váratlanul Londonba ér- vákiai községi választások és a Henzülük egy házaspár s azóta ngy elsza- kezett és azonnal összehívta a minisz- lein-párt nagy sikert aratott.
porodtak,- hogy eszmecseréjük megál- tertanácsot, amelyen mind a 22 angol
Csehországban látszólag nyugalom
lítja az utcán a járókelőket.
miniszter résztvett.
uralkodik, de a kaszárnyák tömve
Azelőtt ragadozó* laktak ebben a
Ugyanekkor
Hodzsa
csehszlovák vannak. Nagy szimpátia-nyilatkozatok
toronyban, veszedelmes rablók, egyálminiszterelnök állandóan tanácskozott szállnak Anglia felé, mint amelynék
'a'.ihan nem restelkedtek s ha nem
találtak galambot, vagy túzokot, meg- kabinete tagjaival és a francia és an- közbelépése hárította el a katasztrófát. Hivatalosan is közlik, hogy
két
elégedtek a verébbel. A nagy nyilvá- gol követekkel.
•:o-ság előtt trancsirozták fel óidozaA Reuter-iroda szerint Róma arra tartalékos korosztályt a csehek betrkat,' olyankor vércseppek
hullottak bírta reá Rerlint, hogy mérsékelje ma- hívtak. Az összes cseh és tátrai füraa isr.faíiea. éjről jámborabb lelkek gát és legyen türelmes. Egyben fel- dőkből a közönség pánikszerűen me*Zt hitték hogy véreső és háborút jó- hívta a prágai kormányt hogy ne húz- nekült el«ettak belőle, persze, hogy csak ba- za tovább a szudeta németekkel Vkló
•bena v o l t '
'(Folytatjuk" t
tárgyalást.

ASzobotka-féle földbérlet
sorsa
(A Délmagyarország munkatársától)
Szeged
iöldhaszonbérmegállapitó
és
bérbeadó bizottsága dr. T ó t h
Béla
helyettes polgármester
elnoklésevel
szerdán délelőtt ülést tartott a balástyai bzobolka-fele 300 holdas földhaszonbérlet ügyének elrendezésére. A
referens: dr. ö r d ö g h Lajos tb. tanácsnok, javasolla, hogy a város gazdasági intézménye állal az utóbbi
évek folyamén egyeseknek
juttatott
haszonbérleteket továbbra is hagyják
meg a jelenlegi bérlők kezén. Dr.
( . s o n k a Miklós városi tiszti
fő
ügyész pártolóla.g szólt hozzá a javaslathoz, azonban egy másik bizottság;
tag azt javasolta, hogy — miután a
ÍSzoboika-féle bérletet eredetileg a jelenlegi tulcsekély baláslyai kö/.legelüböl szakították ki —, a 3UU hoídbol
amennyit lehet, csatoljanak vissza a
•balástyai közlcgclő ütA) holdas területchez. Uj bérletet jiedig csak a zsidó
birtokok megszüntetéserői szóló- legutóbbi kormányrendelet szel leme ne*
megfelelően a régi birtokosoknál volt
gazdasági
cselédeknek,
feleseknek,
harmadosoknak
és
mezőgazdasági
munkásoknak juttasson a város, aki*
a birtok feloszlása folytán eddigi fő
munkaalkalmukat veszítenék el. A bizottság* egyhangúlag elfogadta a felszólaló javaslatát s azt is elhatározia,
hogy csakis régi, szegedi illetőségű
egyéne*" szerepelhetnek
a bérlethez
juttatottak között. Az idegen törvénybalóságokhoz tartózó eddigi bérlökuvk
ujabb bérleményt nem adnak ki.
A
közlegelő
megnagyobbttásárót
szóló határozathoz érdekes tudni, bogy
Szeged város nemiégiben emelte lel
100 százalékkal a legeltetési dijakat
miután a környező torvénybatúsagok
nál már hosszú idő óta ilyen arányúak
a legeltetési dijak. Nálunk azonban az
a helyzet, hogy 400 holdas legelőre
nem kevesebb, mint 100 tehén jut, mig
a környező törvényhatóságok legelőin
az arány az, hogy 10000 holdra ju'
2000 tebén. Tehát mig nálunk mindez
4 holdra jut egy legelő tehén, addig *
környező tőrvényhatóságok
legelőin
5 holdnyi legelő jut egy-egy tehénre.
t'e'meiesi

nehézségek

Itszakolaszoiszágban
Zürich, szeptember 22. A Svájci
távirati Iroda cbiassói jelentése szerint a legutóbbi olaszországi események kedvezőtlen hálással vannak
élelmezési helyzetre. A parasztok, pereskedők és termelők beszüntették a
s/,állításokat. A római hatóságok
a
prefektusokhoz felhívást intéztek s ebben súlyos büntetéssel fenyegették
meg az élelmezési rendelkezések megszegőit. A megszálló csapatok szintén
lépéseket tesznek az élelmiszerellátás
újjászervezésére.
' Comóban a lakosságot felszólították, hogy azokat az élelmiszer-, gabonaféléket és vágómarhákat, amelyexet
a katonai raktárból kivontak, ismét
szállítsák
vissza. E
rendelkezések
megszegése esetére súlyos büntetéseket helyeznek kilátásba. (MTI)

Közellátási közlemények
Tejjegyek kezelése
A közellátási hivatal felhívja
•
tejkiméréssel foglalkozó kereskedőket,
hogy a tejjegyekről mindig csak a kiszolgáltatolt tejmennyiségnek
megfelelő jegyet vágják le. Többet levágni
tilos. A kereskedőket állandóan ellenőrizni fogják és a legszigorúbban fognak a mulasztókkal szemben eljárni.
A város közönségét pedig felhívja
a közellátási hivatal, hogy saját érdekélten mindig csak annyi tejjegyet
engedjen levágni, amilyen mennyiségű tejet a kereskedő esetenkint kiszolgáltat.
Az »A« jelű tejjegyre naponkint
fél liter, a »B< és >C» jelű tejjegyekre pedig naponkint 3—3 deciliter tej't
kell kiszolgáltatni.
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Bel- és külföldi szövetek. — Tele'on: 49-64
•zegedi

u t m u t a t ó

A Somogyi-könyvtárban vasárnap
ée laaepnap kivételével könyvtár•Zolfalat.
A* egyetemi könyvtárban vasárnap
és ft»n*pnap kivételével könyvtár•2<>lcáiat,
A ráront múzeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Apró
Jenő Kngsnth Lajos-sugárnt 59. Nyilassy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Római könit 12. Saleó Péter bérló Halá»r Klára Mátyás-tér 4, TemeSváry
Jór«ef Kl»n*ál-tér t.
Murik mflsora: Belvárosi
Moll:
Boldogság
a vége...
Korzó
Mozi M a g y a r k í v á n s á g b a n g .
v e r s e n y , Széchenyi Mozi : F e k e te h a j n a l .
—oOo—
A / ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
ESTE KILENC ÓRAKOR,
VÉCE REGGEL NÉGY ÓRAKOR.
—OOo—
— A Katolikus Nővédő gyászfllése
( latifelder érsek-püspök emlékére. A
Szegedi Katolikus Növédö Egyesület
gynevti és örökemlékezetü fővédö)• ack. dr. Glattfelder Gyula érsek.spök
urnák
emlékére december
8-án délután fi órakor a Korónavicai székházban gvászülést tart. A
ászülést követőleg ünnepélyes lifá» lesz a székház" kápolnájában és
ina az egyesület tagjai testületileg
r :arándokolnak a fogadalmi tcmp'om
Kriptájában nyugvó nagy
halotthoz,
i gy kegyeielüket és hálájukat lerójj«k.
— Megkezdték az uj élelmiszerjeek kézbesítését. Az élelmiszerjcgyek
• ípfember végével lejárnak. A (tözelási hivatal már megkezdte az uj
• -lmte/eriegyek kikézbesítését. Az uj
tyek október 1-tŐl december végrig
vényesek
Az
élelmiszerjegvckkel
« vütt kézbesítik — ezúttal először —
' tejjegyeket is, azok számára, akiket
lliet

DRLM'AGY AB O R S Z Á G
CSÜTÖRTÖK, 1943 szeptember 23
csináSfa.

Fodor-u c a

20.

__ Jelentkezés röntgt-npótvizsgálat- • — A Vöröskereszt gyűjtése. A
ra. A tiszti főorvosi hivatai felhívja a Magyar Vöröskereszt október 2-án és
város valamennyi üzemének veze'oit d-án az előző
évekhez hasonlóan
és az önálló kisiparosokat, hogy azok, gyüjlést rendez. Ezen a két napon
az alkalmazottak, akik a mult hónap leventék házanként ivekkel gyűjtene/
végén végzett röntgen felvételi vzs- Egyidejűleg a városban a szokott hegálatból kimaradtak, saját
érdekük- lyeken urnlák is lesznek felállítva. A
ben a törvény értelmében haladéktala- különböző hivatalokat, gyára/at és
nul jelentkezzenek. A jelentkezés he- intézményeket október 4-én úriasszolye: tiszii főorvosi hivatal, Széchenvi- nyok keresik fel leventék kíséretében
tér 9. (Zsótér-ház, I. emelet.) Ideje: ;az addig gyűjtött összegek átvételére
hétköznap a délelőtti órák alatt. Tele- Ti/ettek már kaphatók
Korona-utca
fonon is lehet jelentkezni 13-09. sz. 18. szám alatti irodában a hivatalos
alatt.
órák alatt 8—12-ig és délután 3—6
— Hármas feljelentést tett a sze óráig.
gedi rendőrségen a szn hadonbocsátott
haliéi kereskedő. Megírtuk, hogy Kessler József hallei kereskedőt a «/egcdl
rendőrségen őrizetbe vette, majd a budapesti valutaügyészségheg khsérfette,
mert az a gyanú merült fel elt'ne,
hogy a ráta talált ékszerek eladásával esPlieg a valutnrendcletbe ütköző
cselekményt követett el
A buuapesi'
yatutnűgvé'zségen Kesslert
kihaílga
tása után szabadonhoesátotlák. mert
megállapítást nvert. hogy az ékszerré
jogos tulajdonát képezik és nem állolt
szándékában az azok eladásából szerzett pénzt az országból kivinni Kessler visszaérkezett Szeredre és szerdán
délben feljelentést tett n kaldíánvság
bfinügvl osztályán Török István. Droha Péter és egv harmadik fé*fl ellen
csalás és sikkasztás rimén. mer! amíg
ö távol volt. az egvik szesrdt ékszerésztől bnmisitot
meghatalmazással,
amelv alá az ő nevét írták, kicsalták
a tulajdonát képező és ott lptéibe helyezett. 14 0nn pengő értékű ékszereket A rendőrség a fel Hantéi ügyében
megindította a nvomozást.

RADIO
t. s Ü T 0 ti i u K,

S3SEPTEMBER

2?

J3LDAYLÓ1 i.
6: Üzem az otthon. A Vöröskereszt
bajtársi
rádiószolgálata.
6.25: Ébresztő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7i
llirek, közlemények. 8: Hirek német,
román, szlovák, ruszin és szerb nyelven. 830: A vallás- és Közoktatásügyi
minisztérium rádióiskolája. 10: Hirek,
10.15: Székesfővárosi 1 üzoltózenekar.
Vezényel Eördögh János. 11.1(1: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 11.15: A rádiózer.ckar műsorából. 11.40: Külföldi
híradó. Felolvasás.
12: Harangszó
Himnusz. 12.10: Weidinger
Ede szalonzenekara. 12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30: Honvéj deink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2: Herrer
Pál
I táncegyüttese. 2.30: Hirek, műsorismertetés. 3: A Budapest honvéd Őr' zsázlóalj zenekara. Vezényel Pongráez
(Géza* 3.30: öszi énekek. Elmondja Simonffy Margit. 4.15: Magyar nóták. 4
óra 45: Időjelzés, hirek. 5: A sláger
titka Dáloky János előadása. KözreinüKödik Fábry Éva, Ráday László és
a rádiózenekar. 5.45: Közvetítés a
nagykállói gazdasági szakiskolából. 6
óra 10: Tárogatónégyes cimbalornkiséreltel. 6.30: Segítsünk segiteni. Váljay
Gyula előadása. 6.40: Liszt: X I I . magyar rapszódia. 6.50: Hírek. 7: Iíajnaligyai
ban, délben, este. Szerelmi játék há_ Elitéit árdrágító. Dr Félegyházi, rom felvonásban. Irta Dario NiccodePál törvényszéki egyesbiró
szerdán mi. Zenéjét szerezte Lavotta
Rezsfl.
tejdrágltásért jogerősen száz pengő Rendező dr Németh Antal. 8.30: Mit
pénzbüntetésre itélte Kazi Elekné Ba- énekel
legszivesebWrn?
Muth
Lili
ta Bozália 37 éves zákányi földműves- előadása hanglemezekkel. 9.10: Ráasszonyt, aki áprilisban egy alkalom- dió a rádióról. 9.25: Uray Margit mamal 7 liter tejet adott el literenkint gyar nótákat zongorázik. 9.40: Hirek.
38 fillér helyett 00 filléres áron.
10.10? llirek német, an,gol és francia
nveiven. 10.40: Hanglemezek. 11.45:
llirek.

— A mentők hírei. Kedden este Sörös Mária kecsKemétl illetőségű fia
tat leány a Boszorkány-szigettel szemben a Tiszába ugrott. A mentők kihúzták a vízből és beszállították a rend
BUDAPEST I L
örkapitáeyságra. — Szerdán reggel
5: Hirek német, román, szlovák",
órakor a rókusi konzervgyár telepé
ruszin és horvát nyelven. 7: Francia
öurös Rozál kiskundorozsmai
lakos
nyelvoktatás. 7.30: Balatoni művészgyári munkásnö forró lekvárral lefor
est. Magyar művészek a Magyar VfV*
rázta a balkarját. Súlyos égési sebekröskeresztért. Közvetítés
Balatonfükel a bőrgyógyászati klinikára szállí— KALASZ—KALOT esküvő Sá«redről. 10: Beszkárt-zenekar. Vezényel
\
d«<rfAlván, Érdekes esküvő Volt Sán- tották.
— Pesterzsébetről lopott kerékpárt, Müller Kárólv 10.40: Hirek.
_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze.
rfalván. A menyasszony: DéKánv
a szegedi rendőrségen önként jelent• na KALASZ-leánv, a vőlegény pegedi rendőrség révkapitánysága jekezett, Schrank József peslszenlerzséte?
Zákány József KALoT legény
lentése szerint a Tisza vízállása beti fényképészsegéd pár nappal ezit. Mindkettő egyesületének
buzgó
szeptember 22-én reggel 7 órakor előtt ittas állapotban éjs2aka ellopta
t .íja s a két te.stvéregyesület áltai
124 cm, a levegő hőmérséklete 12 főnöke kerétipárját és azzal Szegedre
•ndezett műkedvelő előadások főszekarikázott. Fizetéséből még volt 50
. r , pl 6jé volt. Mint partnerek Ismcrfok Celzius volt.
pengő a zsebében, azt itt felélte, majd
' dtcfc meg és az ismerkedésből háérkező esti gyors Szeged-állomástól
— A templomtoronyban akasztotta kiment Horgosra, ahol egy kocsmában
í sság leti. A házasságot
Bartalós
fel
magát
egy
horgosi
építési
vállaleladta
a
kerékpárt
egy
földművesnek
jövő
nyitott villamosból Galamb1 ;jos hittanár áldotta meg.
kozó. Különös öngyilkosság
történt 120 pengőért,
az igy szerzett pénzt pe1
utcától a Bécsi-körutig terjedő út1 . ,
. ^
g
I, Oi , a y MCIlCll pciltl
— Dr. Szarvas János tanácselnök
vonalon egy kis csomag kiesett.
• rgyalja
a
Vezér-ügyet. Megírtuk, Horgoson. S a v a n y a István 42éves d j g e g y l i s z a p a r t i halászcsárdában az
I gy szeptember 27-től kezdődően egv vagyoros építési vállalkozó szokat.an . u t o l s ó f i J l é r i ) g elmulatta. Amikor a
Becsületes megtaláló jutalom ela
jes hónapon áf tárgyalja a törvérv- módon felakasztotta magát a Kalo p é n z e elfogyott, egy darabig még
lenébe
a kiadóba ad ; a le.
tornyában
Savanya v á í o s b a n csavargott, majd
gondolt
'•k Vezér Ernő és társainak ismere- likus templom
s rézgálicutalványokkal
elkövetett már évek éta betegeskedett. Erős e g y e l é s s z e r d á n r e g g e , a Dugonicsvisszaélési bűnügyét.
A törvényszék nyomást érzett agyában és betegsége t é d flrszemes r e n dőrnél jelentKezett és
elnökének intézkedésére a bönfigy te- kővetkezteben fokozatosan ivott is az elmondta bűnét. A rendőr előállította
tárgyalását dr. Szarvas János" la- alkohol fogyasztása csak növelte ba- a z ö n k é n t j c l e n tkező kerékpártolvajt a
az
! evlnrtk vezeti A főtárgyalás tar- ját. A vallalkozó korán reggel fel- kapitányságra, innen átkísérték
Budapesti értéktőzsdezárlat. Baráttama alatt az árdrágitási ügyekben ment a templomtoronyba, hogy meg ű g y é S Z cégre és dr. Tóth László, a
ságos
hangulat, mérsékelt üzlet jelleszemlélje aa harangokról
szükséges javításokat
Itörvényszékre berendelt járásbiró még
dr Félegvházi Pál és vitéz d r Hárs Ugvlátszik
lelógó kö
n v«n»% /*b of%l
l o l XrtA
li A
_
.
,
, . , _
mezte az értéktőzsdéét A kezdetben
Aszló törvényszéki hirók ítélkeznek telek keltettek benne
képzettársítást a szerdai napon ei is ítélte a teljes kiirt pénzajánlatok a tőzsdeidő folya— A hősi halált halt Szűkíts Zol- az öngyilkosságra, amelyre régebben beismeiésben levő vádlottat egyhóna- mán végig érvényben maradtak. Az
1 a hadnagy halálának évfordulóján. készülhetett. Levetette cipőjét, majd pi fogházra. A vádlott az itéletbep üzlet csendes, az árak nagyrésze vál>
• rptember 24-én reggel 8 órakor en- krétával búcsúlevelet irt a torony fa- megnyugodott
tozatlan. Magyar Bank 96.5, Hitelbank
f sztelő «»en»mlseáldoza1 lesz a foga- lára. utána egy kőmüveszsinórra fel136.5, Nemzeti Bank 432.—> Szegcdi
akasztotta magát. Virág plébánosnak
dalmi •emplornban
Kender 311.75.
feltűnt Smvanya
távolmaradása
és
— Horváth József-vendéglő Boldog- rosszat sejtve a délelőtti órákban felBudapesti terménytözsdezárlat. Cse1943
ív t7o-nv-«i»gárirt 33. minden pénteken küldött egy gyereket a toronyba, nézkély forgalom mellett az árak váltos/önnono? tart,
858 zen utána, mi van a mesterrel. A
októbef
zatlanok.
Zürichi devizazárlat. Páris 5.80,
gyerek meglátva a felakasztott emLondon 17.32 5, Newyörk 431.—. Brüszbert, ijedtében leszaladt és nem mert
szólni senkinek. Délben a harangozó
69.23, Milánó
Madrid
felment a toronyba détl harangozá«r»
39 75, Amszterdam 229.37 fél, Berlin
és ekkor talált rá a bolttestre. Azon
'72.55, Szófia 8.37 fát, Bukarest 137
It? az ideié:
fectftmOvéuric
kiállítása
nnl jelentést tett a csendőrségnek
fizessen elő a
amely értesítette a szegedi
kirfi'vt
n KulturjMiotibar!. N v i r v a
A Magyar NeinwÖ : Bank hivataloz
ügyészséget
az
.öngyilkosságról.
A
valutaárfolyamai: Sztevák kór. 11 45—
szentembe
50-ig. Délelőtt
D é í m a g y a r ^ - s ' r á q r a gf 11.75, líra -.—. s v á H frank 70.60—
furcsa öngvilkosság
az egész kf>9 - t-t*, riélu'áu
nvéken nagv feltűnési keltett.
—wiimiii in m ii.
MíHTia r- : •
^véd kor. 71.70.-82.70
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T h á n y i nem akar l özépcsafárt
Richlar

főtitkár: „A

biYSE

véore

megtalálta

játszani
igazi

csatái-

sorai
A SzVSE-t nem tette elbizakodottá
» legutóbbi két barátságos mérkőzés
jó eredménye és az eddigieknél is szorgalmasabban készül a soronkövclkezo
bajnoki mérkőzésre, bogy itthon is
megmutassa jó formáját. Szerdán del
után kondiciógyazoriatokat cs kétkapus edzést tartott a SzVSE Berkessy
lilemér edző vezetésével. Az első csapat csatársora abban az összeállításban szerepelt, amelyben vasárnap gy őzött a Vasas felett. Vagyis Koppány
játszott centert, Tihanyi
balösszekötőt. Pétervári jobbösszekötőt. Ez a
belső hármas most is kitűnően ját-zott. akárcsak vasárnap. Edzés után
kéulést intéztünk Berkessy edzőhöz,
bogy a DiMAVAG ellen is balösszekötőnek akarja-e beállítani Tihanyit.
Az edzőnek arra a feleletére, hogy
urrti, megjegyeztük: a közönség Tihanyit a csatársor tengelyéhen akarja
látni es a mérkőzéseken állandóan bekiabál, ha kedvence összekötőt játszik:
•Tihunvtt centerbe!*

közbe semmi, a jövő vasárnapi SzVAli
elleni niérközesen végre a komplett,
jo U'J C fog. bemutatkozni a szegedi
Ivuzouség elölt.

Berkessy
erre
felelet
helyctl
Tihanyihoz ntasitott bennünket Tihanyt, aki régighallgatta a beszélgetést. igy felelt edzője helyett:
— Én kértem, könyörögtem állandóan Elemér bácsinak, hogy ne állítson centerbe, amig végre teljesítette
kérésemet. Utálok centert játszani! Az
én elemem az állandó mozgás, az építés. a kombináció, ebből pedig a ma'
játékstílus mellett mint center nem
vehetem ki részem. Néha 10—13 percig
kell tétlenül állni a pálya közepén,
várva egv-egy szöktetésre. Amikor azután nngynehezen hozzám kerül a
labda, nem fordíthatom rá teljes tigyelmetnet. mert valóságos pankrá
d ó s mérkőzést kell vivni az. ellenfél
kullancsával. Ez nem az én természetemnek való. Nagyon kérem tehát
közönségünket, hagyjon engem össze
kötőben játszani, majd meglátják, néhány mérkőzés után hogy belejövök a
játékba'. Hiszen eredetileg az SzTKhan é.s a WMFC-ben is összekötő voltam. Hiszen ha szükség lesz, rá, néhanéha. 15—20 percre, úgyis centerbe állok és megteszem itt is, amit csak lehet

X Megsemmisítették a 1"0 kflor.tétere* kerékpárbajnoksáj; eredményeit.
A szeptember 12-én a budapesti országúton megrendezett 100 kilométeres kerékpárbajnokság eredményeit a
Kerékpáros Szövetség megsemmisítette, mert a versenyzők az előirt időértéket nem érték el. /Ugyanis a rendezőség elfelejtette figyelmeztetni az indulókat, hogv az előirt távot 3 órán
belül kell megtenni. A versenyen elért
eredmények tehát nem érvényesek,
mert a szabadkaiak óvását a Kerékpáros Szövetség elfogadta és a' lezajlott kerékpáros verseny eredményeit
semmisnek nvilvánitotta.

Tihanyi »szönnklafát« Bichter litván főtitkár egészitelte ki:
— Igaza van Bandinak", hagyni
kell őt játszani, ott ahol szeret, a
S/.YSF ebben az összeállításban: Fábián, pétervári (vagy Ottó), Koppány,
:Tihanri. Bundik" — végre megtalálta
iptezi csatársorát.
—oOo—

'

Roffay fedezetet játszik
az U í C - b e n
, üazsó Sándor, az UTC sajtóinformátora a köveUczöket mondotta az
cimult vasaruapi Fegyvergyár elleni
és a soronkövetkező WSC elleni mérkőzésről:
— A csapatnak vasárnap nem ment
a játék. Kedden erös kondicióedzésl
tartott az együttes és a vasárnapiwekerletclepi uiérkőizésen, 'amelyet feltétlenül meg akar nyerni az UTC, játszani fog már Raffay és ismét a
csatasorba lép SZOROIÍ. Előbbivel a
Iwlfsor erősödik, utóbbi pedig a csalarsor számára jelent nyereséget. Ébner kapus katonai szolgálatra vonult
be, de egyelőre olyan a beosztása,
hogv cl tud járni a mérkőzésekre. Az
egyesület vezetősége azonban mindenre felkészülve, visszahozatta Szabadlaról Korponait, a tavaly igazolt tehetséges kapust. Igy minden poszton
rendelkezésre állnak most már a megfelelő tartalékok cs a csapat erős
Iténingekkel igyekszik, pótolni a kenyr-zerij be.tyzet folytán elmaradt . eltikészitö mérkőzéseket. S ha nem ión

—0O0Az NB 111. osztály
Alföldi csoportjának állasa:
1. BMAV
2. Csongrádi LE
3. C. Martfű
4. Csabai AK
5. SzMAV 11
6. Szolnoki LE
7. MT E •
8. HASE
9-10. Gvulai TE
940. Makói AK
11. Szentesi MAV
12. MSE
13. TLE
14. Szegedi TK

4 4 — _ 14: 3
4. •> 1 1 15:10
1 2 l 1 10: 7
4 o _ 2 9: 4
4 1 2 1 11: 8
4 1 2 1 12: 9
3 2 — 1 11:10
2 8: 8
4 2
4 2
2 6: 8
4 1 2 1 6: 8
4 1 2 1 '5: 8
2 2 5:10
4
2 4:11
3 1
4 — — 1 3:15

—oOo—

8
5
5
4
4
i
1
1
4
l
4
2
2
—

i

KÖNYV
TÖMÖRKÉNY lSTVANl

Jegenyék olalt
Tömörkény Istvánnak most állitolt
szobrot Szeged városa. Senki jobban
ilyen Szobrot nem érdemelt meg, mert
Tömörkény volt a szegedi nép életének legkitűnőbb ismerője, megértője
és az irodalomban egyedülálló specializálója. Novelláiban, életképeiben,
jellegzetesen szegedi alakok élnek és
mozognak, tiszai bajosok, halászok és
mindenféle munkások, a földből élő
és a földdel foglalkozó emberek, valamennyien a pontos ismeret realizmusavat tárgyalva. Nagy regényt nen,
alkotott Tömörkény, az ö műfaja inkább a rövid lélekzetü, finom önálló
rajz és életkép, de ebben aztán mester volt. Bizonyára ö volt népéletűns
legkitűnőbb niüvészi
feldolgozóinak
egyike. A népi irodalmi mozgalom
benne láthatja egyik legkiválóbb ősét.
Realista iró volt, de nem volt írásaiban semmiféle irányzatosság, világo
san a szeretet és megértés tárgyila
gosságával irta meg egyszerű embereinek életét. Gondolkodásmódjukat és
mulatságaikat olyan híven tudta megírni, minlha maga is közülük való lelt
volna, mint ahogy egész életében kőztük is élt Szegeden, szeretett városában, ahonnan egész életén át alig mozdult ki, ha csak valami, kényszerítő
szükség nem szólította Budapestre, ö
volt a regionális irodalom legkitűnőbb
művelője. K ő n k é i közül a »Jegenyék
alatt* cimü rajzgyűjtemény a legjob
bak közé tartozik. Benne van Tömörkény művészetének minden fontos eleme. Ezt a könyvet most uj kiadásban
bocsátotta közre a Franklin-Társulat
és ezzel előreláthatólag újra fel fog
virágozni Tötnörkénv népszerűsége a
közöbsée legszélesebb rétegei előtt.

Eladó

kárta/dúst
c s a l á d i h á z a k , bérházak, alkalmazott
Megbízható
bejárónői
h á z t e l k e k } s z ö l l ő , gyü- felveszek,
könnyű munkára. U. ott báli ruha
mölcsös és szántó tanyás- eladó.
Homok u. 10.
birtokok !

Iluztelek Hl méter utcafronttal Kálváiia-utnál
12.500 F. — Szatyuiazon 1280 n. öl teiek 12.U0 R
Belvárosban 60.0U0 P — 8zép emeletes baznnk
negyedrésze beköltözhető lakással Felsövátoshan 20.000 P — J ó magasföldszintes háznak le
le része beköltözhető lakással Kálvána templomnál 14.000 P
Uj családi ház 2 •t'Üiás
lürdösznbas, kertes háromnegyed része, hu.-zárlaktanvánál 30.000 P — Uj ház 9 szoba*, ker
te*, Somogyin 15.000 P — Újszegeden adómentes ház 9 szobás nagv kerttel 25.000 P _ M«sik adómentes s! lakásos kertes baz 18000 F
_

Adómentes

ház

3 szobás,

kerle,

Vásarhelvi

sugarúinál 32500 P — Adómentes > t , 1 szoba* lakáso* ház felsővárost iskolánál 40Ót*) P
' _ Cssladi ház 8 szobás, kertes, vevő beköltözhet alsóvárosi közmüve* ntráhan 50.000 P
Emelete* jó ház 4 Szobás és 4x1 szobás la
k ássál Petőft-sugánitl villamosnál 85.000 pengő
—
Kétemeletes bérház 4 lakással e«
nagy ipari miihellvei 150 000
P. vsgv jó földhirtnkért elcserélhető. — N"ffv ssrok bérház
11 lakással 3 és 3 szobás komfortos, pincéa
körulon belől, ára 200000 P — Belvárosi nagy
bérház 1, S, 4 szobás komfortos
lakásokkal,
nagv emeletes raktár é*
mühe!vépü1etekfc«tt
560000 P — Belvárosi nsey emeletes ház 1000
öles. körülépiteft emeletes raktár és munkatermekkel. megosztható,
ára
400.080 P —
ELADŐ FÖLDEK: 500 n. dl szántó házhelv
Gedóüan 22.000 P, _ S k»t. szántó herés Uj"zegeden 10000 P _ 5 kat. evfimölc«ös szántó
• várnstanyai bérföW S000 P — 1 feat. szőllö.
gyümölcsös. 2 szobás házzal nlsóközDOUti 20
ezer P 6* k a i holdas szántó tanyával Bzenfp*
n«1 160000 P — 103 kat. holda/ R zá n tó és legelő tanyával. 8zentesnél 170.000 P
ALKALMI VÉTELTÍRT

Mé

z e r n é

Bejárónőt keieseK kétszobás lakáshoz. Tisza
Lajos körút 91, fdsz. t.

BEJ/ÍRÓN ÜT
KERESEK
délelőttre 7-től fél 12-ig
Bus Páter u. 2, L l
Főzübejárónő l-re állást keres.
•Szorgalmas* jeligére a kiadóban.

flDíK-V€T€L

Hasznait runaKai.

teliérnemüeket, záloglejryeUet, mindenről legmagasabb áibanveszek.
L S t H O Attila-utca 8.
l'.gy uj
karpaszoiuunvos egyenruha eladó
Körmöczy, Kelemen u
5. sz.
Teljesen jó óllapotban
levő fekele női télikabát és kosztüm középalakra és szoborállvány eladó. Megtekinthető reggel 8—9 között
Tisza Lajos körút 31,
I. em. 6.
Zománcos
babakádat
vennék. Telefon 26--14.
Jókarban lévő férfikerékpár eladó. Kálvária
u. 5. házmesternél, kizárólag 5 óra után.

(Rultarns tatánál)
Barna box gyermekiét"
V. M. Ingatlan irodában. Hnrfhv M. wtea 9 w. cipő 30-as, prima állapotban eladó. Polgár"
Belvárosi régibérfl ud- utca 17, emelet.
vari 2 szobás,
fürdőszobás lakásomat el- Eladó fekele kosztüm,
cserélném 1 szobás ut- 39 és 40-es lakk és bőrcaiért. Érdeklődni Ke- cipő, 14 évesnek, fiuruha, egyéb
apróságok
' a másnapi lap lemen ii. 3. Trafik.
Kálvária u. 38. jobbra.

Hprtihírdelftt

számára csak

délután
5 éráig
v e s z fel a
kiadóhivatal.

Bérbe vennék
hölgyfodrász üzletet. Ajánta"
tot <Október 1» jeligére kérem a kiadóban.

FODRÁSZNŐT
elsőrendű munkást felmalterpor
vesz. Mitrov,
Párisi- Törmelék,
körut 22
335 és föld ingyen elhord"
ható Rigó u. 30 sz. alól,
Asztalos segédet állandó munkára felvesz —
Szegedi
Bútoripar és
Kereskedelmi Rt.

Könyvek
fel fektetését
mérleg készitését. valaKiadó két egymásba mint órakönyvelést is
nyiló
vállalok. Sebők, KálváBÚTOROZOTT
ria u. 5. telefon 49-96.
SZOBA
flrdcklődni Boldo&asz- Jfőlgyfodrász leányt. —
szony sugárut 21, fdsz. fölvesz Erdélyi fodrász
jobb vagy házfelügye- Sajka u. 12 sz.
lőnél.
355
ING-

i i z M h e l / i s i Q
MAGAS
JUTALMAT

uüiömiiu
Csinos, barna
tisztvi"
seiönő kimondott jóállásu ur
ismeretségét
keresL Házasság lehetséges. >Mozi, színház,
hangverseny* jeligére.

Megismerkedne 22 éves
magas, szőke, keresztény, jóállásu tisztviselőnő 30—32 éves, lehetőleg diplomás úrral.
Házasság
lehetséges.
VARRÓNŐ
'Kölcsönös
megértés'
FELVÉTETIK
jeligére a kiadóhivatalSzűcs utca 4,
emelet. ban.
Felelős szerkesztő es felelős kiadót

Berey

G é z a

FIZETEK
Szerkesztőség: Szeged. Kölcsey-utca 18, I, em
annak,
ki 1
szoba, Éjszakai szerkesztőség: Kálvárta-utca 14. M
konyhás tiszta, régibé- Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8. Telelői
rü L A KAST
S Z E R E Z (szerkesztőség, kiadóhivatal,
nyomda) 13-06
Nagykörúton belül. Címeket tervéiben
•No- Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körtorgOgépCn
vember 1*
jeligére a
Szeged. Kálvária-utca 14.
>
kiadóba kérek.
Felelős izem vezetői A b l a k a l a t v á * .

